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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no que diz respeito à aplicação da teoria da 
margem nacional de apreciação sobre as leis de anistia. Para isso é necessário apresentar a teoria da margem nacional de apreciação, como 
criação da Corte Europeia de Direitos Humanos. Por isso, de maneira geral, o presente trabalho tem como objetivo comparar os dois sistemas 
para alcançar, ao final, a resposta do problema de pesquisa, que consiste em saber se haveria possibilidade de outra interpretação sobre a 
validade de leis de anistia, além daquela realizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em outras palavras, seria possível a utilização 
da teoria europeia da margem nacional de apreciação pelo sistema interamericano em matéria de aplicação de leis de anistia? Mediante uma 
abordagem crítica-reflexiva, de cunho descritivo foi necessário o estudo de quatro casos decididos pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 
matéria de aplicação de lei de anistia: a) Caso Laurence Dujardin e outros versus França; b) Caso Ould Dah versus França; c) Caso Marguš versus 
Croácia e d) Caso Mocanu versus Romênia. Em virtude do dissenso sobre alguns temas relacionados aos direitos humanos entre os Estados, o 
sistema europeu de proteção adota como premissa a busca de uma ordem comum que respeite as diversidades culturais, jurídicas e sociais. 
Diante desse pluralismo jurídico o desafio emergente se traduziu na busca de atender da melhor maneira possível a proteção dos direitos 
humanos. Nessa tarefa, a Corte de Estrasburgo criou a margem nacional de apreciação na qual a sua utilização, a princípio, denotou a tolerância 
mútua entre poderes interno e internacional e que, não só apontaria a coexistência de ordenamentos jurídicos diferentes como também 
promoveria a harmonia entre eles.  A teoria funciona como uma deferência do tribunal internacional ao Estado Nacional para que seus órgãos 
possam discricionariamente delimitar o alcance dos direitos humanos dentro de sua realidade sócio jurídica. Entretanto, apesar do refinamento 
do sistema de proteção, a Corte Europeia de Direitos Humanos até o ano de 2008 não havia proferido sequer uma única sentença de caso 
envolvendo leis de anistia. Com exceção do sistema interamericano de direitos humanos, há pouca jurisprudência regional que trata diretamente 
de anistias a violações graves de direitos humanos. Forçosamente a aplicação da teoria pela Corte Europeia atestou o caráter subsidiário do 
sistema de proteção dos direitos humanos. Isso porque deixou uma margem para que os Estados possam aplicar, diante de suas especificidades, 
o tratado internacional de proteção dos direitos humanos. Como foi observado, diferente do que ocorre no sistema interamericano, no âmbito 
europeu de proteção dos direitos humanos a validade de leis de anistia foi analisada em poucos casos.  Por outro lado, há algum tempo, o sistema 
regional no qual está inserido o Brasil, através do exercício do controle de convencionalidade, assume postura consolidada de que as leis de 
anistia devem ser consideradas inválidas, como decidido nos casos a) Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006; b) Gomes Lund e outros vs. 
Brasil, 2010, c) Vladimir Herzog vs. Brasil, 2018. Ao robustecer a teoria do controle de convencionalidade, a Corte Interamericana adotou uma 
espécie de ativismo judicial, que se fundamenta em dois argumentos jurídicos: o princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações 
internacionais e a regra do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, na qual o Estado não pode alegar o direito interno para 
se eximir de obrigações internacionais. Em conclusão pode-se afirmar que, em matéria de lei de anistia, não há espaço para a aplicação da 
margem nacional de apreciação no sistema interamericano de Direitos Humanos.
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RESUMO

O presente trabalho trata da situação suportada pelos catadores de materiais recicláveis após o encerramento do antigo Lixão de Itaoca, 
localizado em São Gonçalo, RJ, considerando o impacto ambiental existente por se tratar de região de mangue que foi aterrada e passou a ser um 
local de descarga de resíduos a céu aberto, o que estaria em dissonância com os preceitos de Justiça Ambiental, além da  situação de extrema 
vulnerabilidade social em que vivem os catadores que antes tinham o local como fonte de renda e, atualmente, dependem de doações para sua 
sobrevivência, não têm acesso a direitos básicos, e convivem com problemas decorrentes da presença de facções criminosas na região. Tema 
geral: Política Nacional de Resíduos Sólidos e Justiça Ambiental. Problema de Pesquisa: Seriam os  catadores de materiais recicláveis do antigo 
Lixão de Itaoca, localizado em São Gonçalo, RJ sujeitos de injustiça ambiental? Objetivo(s): O presente trabalho tem por objetivo examinar 
questões socioambientais relacionadas ao encerramento do antigo “lixão” de Itaoca, localizado na comunidade do Salgueiro, no município de São 
Gonçalo, RJ, à luz do conceito de justiça ambiental, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei nº 12.305/2010); correlacionando-
as com as questões que envolvem o local objeto de análise, em especial, as consequências suportadas pelos moradores da região e os catadores 
de materiais recicláveis. Metodologia: A metodologia utilizada neste trabalho será pesquisa de campo exploratória no local do antigo Lixão de 
Itaoca, localizado no município de São Gonçalo, RJ, para conhecer os riscos socioambientais a que estão expostos os moradores do local, em 
especial, os catadores. Para tanto as autoras realizarão uma observação participante e entrevistas abertas com moradores do local, levantamento 
de dados e análise documental, a fim de compreender as características do ambiente e necessidades da população local para, ao final, confrontá-
las com os preceitos de Justiça Ambiental, os quais serão conhecidos e analisados por meio de pesquisa bibliográfica. Conslusões: Diante das 
pesquisas já realizadas, pode-se concluir que os moradores de Itaoca estão em situação de extrema vulnerabilidade. Além da exposição aos riscos 
ambientais devido a situação do local em flagrante desacordo com os preceitos da Justiça Ambiental e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
encontram-se em situação deplorável, dependendo de doações para sobrevier, pois perderam sua fonte de renda, após o encerramento do lixão 
em 2012, e desde então, não houve, por parte do governo, a criação de políticas públicas com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais 
dos moradores do local que consideram-se abandonados pelo poder público.
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RESUMO

Este trabalho tem como tema a (in)constitucionalidade no veto à doação de sangue por homens homossexuais. A problemática consiste na 
análise da constitucionalidade ou não da proibição de doação de sangue por pessoas com orientação homossexual masculina. A vedação dessa 
prática está prevista na Resolução nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e na Portaria nº 158/2016 do Ministério da 
Saúde. O objetivo da pesquisa consiste na verificação de violação ao direito à intimidade, que é uma das proteções constitucionais à vida privada, 
reservando a cada cidadão direito intransponível de qualquer interferência ilícita externa. Objetiva mostrar, ainda, se a mencionada proibição é 
discriminatória, marginalizatória e segregante para esses indivíduos que estariam prestando honroso compromisso social. A pesquisa dedica-se a 
apresentar que a origem da proibição veio com a descoberta da AIDS (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME), em português SÍNDROME DA 
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA). Trata da análise das normas vigentes sobre o tema e, explora-se os direitos e garantias fundamentais 
violados pela proibição, bem como os princípios constitucionais. Faz-se estudo comparativo com a moderna realidade exterior, onde alguns 
países já derrubaram essa proibição, não levando mais em consideração a orientação sexual dos candidatos. A pesquisa utilizou-se da 
metodologia qualitativa lastreada na análise doutrinária especializada, bem como documental, com apoio na jurisprudência dos tribunais 
trabalhistas. A abordagem é de cunho dedutivo, partindo de premissas gerais extraídas de órgãos oficiais, para, ao fim, alcançar conclusão com 
valor acadêmico e social. Mostra-se como resultados que as especificidades da Resolução nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, no que tange a proibição de homens homossexuais doarem sangue, são
discriminatórias e seus objetivos não são coerentes ao manter a orientação sexual como critério de seleção de doadores, quando qualquer ser 
humano pode apresentar comportamentos que coloquem em risco a saúde de quem irá receber a doação, independentemente de sua orientação 
sexual. Conclui-se que o conteúdo das normas analisadas violam o direito à intimidade, previstos na Constituição Federal de 1988 (Artigo 5º, 
inciso X) e no Código Civil Brasileiro (Artigo 21). Tem-se que a vedação pesquisada é discriminatória, marginalizatória e segregadora e, indica 
violação constitucional a regras e princípios da Carta Magna de 1988, como a isonomia que determina tratamento digno para todos a fim de 
reduzir os desequilíbrios sociais. Trata-se de ação discriminatória e, assim, viola um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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RESUMO

O estudo do discurso é fator preponderante para a análise das relações de poder dele oriundas. Por isso, os analistas críticos do discurso 
preocupam-se em observar como ocorre essa relação de poder. Nesta pesquisa, adota-se a concepção que considera o discurso uma prática 
social. A análise nesta pesquisa recairá sobre o gênero jurídico acórdão que tenha, em seu bojo, a abordagem dos direitos da personalidade. O 
discurso jurídico apresenta especificidades que o torna diferente dos demais discursos, seja pelo público singular ao qual se destina ou pela 
linguagem “sui generis” de seus enunciadores. Em se tratando do gênero jurídico acórdão, os enunciadores são Desembargadores ou Ministros 
que, a partir de suas decisões, tem o poder de interferir na esfera jurídica das pessoas, modificando-as, o que evidencia a força enunciativa destes 
textos jurídicos. A legislação pátria protege os direitos da personalidade do ser humano, portanto, é necessário analisar as relações de poder 
subjacentes às decisões que põem fim aos conflitos decorrentes de ofensa aos direitos da personalidade, reunindo subsídios para verificar como 
se constrói a realidade social através desta interferência judicial na esfera jurídica da subjetividade do ser humano. A análise crítica dos discursos 
utilizados em acórdãos que julgam casos relacionados à afronta aos direitos da personalidade é uma forma de investigar o teor ideológico e a 
relação de poder inserta nestes textos jurídicos, buscando uma visão reflexiva de como os direitos da personalidade do indivíduo tem sido 
abordados, estabelecendo a relação entre linguagem, poder e ideologia. A ACD se aplica na medida em que se apresenta relevante verificar como 
a relação ideológica e de poder subjacente a este texto jurídico, manifestada através da decisão do julgador, é capaz de contribuir para a 
recomposição da dignidade deste indivíduo. Estas decisões sofrem influência direta da relação de hierarquia e dominação imposta pela legislação, 
sendo relevante estudar se, em algum momento, ocorre a quebra desta hegemonia, em casos nos quais o julgador, por exemplo, decide de forma 
contrária ao que está disposto na norma, através de métodos interpretativos da hermenêutica jurídica. Esta pesquisa objetiva analisar a 
abordagem da ofensa aos direitos da personalidade e as relações ideológicas e de poder dela decorrentes no gênero jurídico acórdão, sob o viés 
da ACD. O “corpus” utilizado na pesquisa é constituído de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que abordem assuntos relacionados à 
ofensa aos direitos da personalidade, no período de 2015 a 2018, e ainda está em fase de análise, buscando identificar como se estabelece a 
relação de poder em tais acórdãos. Para a análise dessa relação, está sendo utilizada a metodologia de Fairclough, que consiste numa análise 
tridimensional composta por uma combinação das três tradições analíticas indispensáveis para a Análise do Discurso: a análise linguística e 
textual da linguística, a análise da prática discursiva e a análise da prática social. A escolha da Corte se deu por ser o Superior Tribunal de Justiça 
responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o Brasil. O recorte temporal teve por objetivo dar consistência à pesquisa, 
abrangendo lapso de tempo hábil à coleta dos dados necessários à ACD nos referidos textos jurídicos. Tendo em vista que a análise do discurso 
objetiva interpretar a realidade social, revelando as relações de poder subjacentes ao processo de construção da realidade, espera-se identificar 
como as relações ideológicas e de poder inerentes ao conteúdo do gênero jurídico acórdão interferem na recomposição da dignidade humana, 
bem como se há, em algum momento, quebra de hegemonia, em casos nos quais o julgador, através de métodos interpretativos da 
hermenêutica jurídica, decide de forma contrária à Lei.
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RESUMO

O artigo cuida da aplicação do prazo prescricional das ações de indenizações nos casos de abandono afetivo, tendo em vista que a família é 
compreendida entidade núcleo da sociedade, merecendo, por isso, proteção do Estado. É dentro do seio familiar que os indivíduos possuem suas 
relações mais próximas e se desenvolvem como ser sociais. Não por menos que ocorrem desavenças e crises na família, muitas vezes gerando um 
sofrimento desmedido aos seus componentes. Muitos desses conflitos ocorrem devido à falta de amor dentro do lar, seja em relação ao marido e 
a mulher ou entre pais e filhos. É certo que observar os problemas que envolvem os filhos, principalmente quando esses são menores de idade, 
pois ainda não possuem desenvolvimento psicológico completo para se autodeterminarem dentro da sociedade. O afeto não é somente um laço 
que envolve os integrantes de uma só família, mas um laço que une pessoas com a finalidade de garantir à felicidade de todas as pessoas 
pertencentes aquele meio, ocasionando, assim, o norte de cada família, já que a afetividade é como princípio norteador das famílias 
contemporâneas. A família, na atualidade, não se justifica sem a existência do afeto, pois é elementos formador e estruturador das entidades 
familiares. Desta maneira, a família é uma relação que tem como pressuposto o afeto, devendo todas as espécies de vínculos ancorados no afeto 
terem a proteção do Estado. Este resumo aborda sobre o abandono afetivo e visa esclarecer e analisar a aplicação do prazo prescricional nas 
ações de indenizações nesses casos. O abandono afetivo consiste na indiferença afetiva dispensada por um pai ou uma mãe a seus filhos, é um 
descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação e companhia, presente, implicitamente, no artigo 227 da Constituição Federal, 
omissão que caracteriza ato ilícito passível de compensação pecuniária, conforme ensinado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy 
Andrighi. Segundo a Ministra, nas ações de indenização por abandono afetivo não se fala ou se discute o amor e, sim, a imposição biológica e 
legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. Portanto, surge o questionamento da 
fruição da prescrição nos casos de abandono afetivo visto que, por se basearem na afetividade comparam-se as ações de estado que envolvem 
direito de personalidade, estes imprescritíveis. Note-se que o prazo prescricional nas ações de indenização por abandono afetivo começa a fluir 
com a maioridade do interessado. Isso porque não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes até a cessação dos deveres inerentes ao 
poder familiar. Nesse diapasão, discute-se a existência da prescrição nos casos de abandono afetivo. A reparação por danos morais e materiais 
decorrentes do abandono afetivo possui caráter econômico, e por isso, deve ter sua prescrição reconhecida. Foi o que decidiu, por unanimidade, 
a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao manter sentença que julgou prescrita a ação de indenização por abandono afetivo 
proposta por uma filha contra o pai. A corrente amplamente majoritária entende que o prazo prescricional, em casos tais, é de três anos, 
afirmando-se a subsunção do prazo especial para a reparação civil, previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, após a maioridade. Verifica-se 
a essencialidade e necessidade de aprofundamento dos temas apresentados, ou seja, afeto, princípios e entidade familiar de acordo com a 
Constituição Federal de 1988. Por conseguinte, pretende-se apresentar e abordar o emprego da prescrição aos casos de relações paterno-filiais. 
Em termos de metodologia, utilizou-se de pesquisas jurisprudenciais que apresenta a aplicação do prozo nos casos concretos e analisou-se os 
critérios definidores da prescrição. Desta forma, verifica-se a necessidade da legitimação desses vínculos afetivos, visto que o Direito que reflita as 
realidades sociais existentes.
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RESUMO

Trata-se de pesquisa, ainda em andamento, que visa analisar como a legislação vigente no Brasil trata a aplicação dos métodos consensuais de 
resolução de conflitos no âmbito da Administração Pública brasileira. Para cumprir tal objetivo, foi utilizada a forma de pesquisa qualitativa 
através da documentação indireta de doutrinadores, artigos científicos e da legislação brasileira atual. O Código de Processo Civil (CPC) de 2015, 
no intuito de priorizar a celeridade e a economia processual, a garantia ao acesso à justiça, bem como na tentativa de desafogar o Poder 
Judiciário nacional, incentiva, em seu artigo 3º, parágrafo 3º, o uso da mediação e da conciliação como forma de resolver conflitos, objetivando 
que as próprias partes construam juntas uma decisão que atenda aos interesses de todos aqueles envolvidos na lide, tirando, de certa forma, essa 
responsabilidade das mãos dos magistrados. Desta forma, buscando atingir o maior número de litígios possíveis, o CPC de 2015 autorizou 
expressamente, em seu artigo 174, que a mediação e a conciliação possam ser utilizadas nas demandas que envolvam a Administração Pública. 
Tendo em vista que o referido Código abordou de forma extremamente sucinta tal cenário, coube a sua regulamentação por meio de lei 
específica. Diante de tal necessidade, foi editada em 26 de junho de 2015 a Lei nº 13.140, também conhecida como Lei da Mediação, que a partir 
de seu artigo 32 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito 
público. Muito significativa se faz a inclusão dessa possibilidade, tendo em vista que a Administração Pública é a maior participante de demandas 
judiciais no Brasil, tendo atingido, em 2015, o total de 15% (quinze por cento) dos litígios em trâmite em todo o território nacional. Ademais, a 
utilização da mediação e da conciliação no âmbito da Administração Pública possui o condão de acelerar a obtenção de respostas que demandam 
os particulares frente ao Poder Público, melhorando, com isso, o relacionamento entre o público e o privado, que atualmente encontra-se 
extremamente deteriorado. Entretanto, importante ressaltar que o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação são diplomas legislativos muito 
recentes, cujos institutos ainda estão sendo aperfeiçoados pelos operadores do direito. Cabe mencionar também que diversos entes públicos 
ainda resistem em criar as Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, órgão este responsável pela deliberação dos conflitos 
que englobam a Administração Pública. Porém, cabe à Administração Pública se adequar a contemporaneidade, tendo em mente que o caminho 
da desjudicialização dos litígios só tem a trazer benefício, para os seus e para toda a sociedade. Por fim, espera-se com a presente obter uma 
ampla visão de como a legislação aborda o referido tema e de como estes dispositivos legais estão sendo efetivamente aplicados na realidade 
pelos entes públicos.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento da atuação e participação do que se convencionou chamar de "perfis falsos" (ou 
"personas") nas redes sociais e verificar o impacto da atuação desses perfis para a difusão de notícias falsas ou "fake news." O conceito de 
"persona" engloba a ideia de uma atuação real, através de um perfil falso. Em outras palavras, uma "persona" não é um robô que gera uma 
resposta automática, mas uma pessoa real, que atua através de um "perfil falso" com a intenção de difundir determinada opinião e gerar um 
efeito de massificação daquele determinado conteúdo, o que se convencionou chamar de "efeito manada". Entende-se que a atuação dessas 
personas tem sido utilizada desde de meados de 2014 como forma estratégica para criar uma formação de opinião massificada que é capaz de 
impactar fortemente os caminhos da participação democrática do cidadão em inúmeros contextos políticos, sociais e econômicos. Diante de tal 
hipótese, o projeto adotou como metodologia para pesquisa a escolha de 20 notícias difundidas na rede social Instagran do Jornal O POVO. 
Através de critérios de identificação estabelecidos pelo grupo de pesquisa, foi realizado um trabalho de identificação dos possíveis perfis falsos e 
foi analisada a maneira como se comportavam e interagiam em matérias de conteúdo controverso, ou em outras palavras, matérias polêmicas. 
Os resultados, indicam que a utilização dessas "personas" ou "perfis falsos" é uma prática cada vez mais comum e é possível dizer que, 
atualmente, os analistas políticos precisam levar em conta, como dado a ser alisado, a influência e participação dessas "personas" no processo de 
formação de opinião pública.O primeiro capítulo do trabalho pretende trazer uma conceituação do que é um perfil falso fazendo uma distinção 
entre a atuação dos "robôs" e as "personas" a fim de que se possa distinguir claramente a suas zonas de abrangência e seus referidos impactos. O 
segundo capítulo pretende fazer uma análise das atuações desses artifícios desde 2014 até os dias atuais com o objetivo de esclarecer a forma e 
linha de atuação de tais personas. O terceiro capítulo trabalha com o levantamento dos dados obtidos com a pesquisa e tenta relacionar os 
conhecimentos adquiridos através do estudo teórico sobre o tema e os resultados obtidos especificamente no portal de notícias do Jornal O 
POVO, na rede social Instagran. Conclui-se que a formação de opinião pública está cada vez mais impactada pela atuação dos "perfis falsos" ou 
"personas" e que é pouco provável que exista a possibilidade de se anular a participação desses artifícios na formação de opinião, cabendo aos 
pesquisadores e analistas políticos entender a forma de atuação a fim de poder minimizar os impactos nocivos desses falsos atores para a 
democracia.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: jacksonagostinho@uol.com.br IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): Jose Jackson Nunes Agostinho; Lucas Araujo Maciel

Palavra(s) Chave(s): Ministério Público do Trabalho. Trabalho escravo. Carnaúba.

Título: A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO MERCADO DE 
EXTRAÇÃO DA CARNAÚBA

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Esta pesquisa tem como tema a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo no mercado de extração da carnaúba. 
A Carta de 1988 atribuiu ao Ministério Público a fiscalização de todo o ornamento jurídico. Nesse contexto, o estudo tem como problema 
identificar de que formas o Ministério Público do Trabalho pode combater à exploração do trabalho escravo na extração da carnaúba. Tem-se que 
há exatos 130 anos a Lei Áurea, de 13.05.1888, aboliu a escravidão no Brasil. Apesar de atrasado em relação as demais nações, foi um importante 
passo para garantir a dignidade do ser humano no Brasil, que por razão da cor, era tido como inferior e forçado a trabalhos forçados, exaustivos, 
em condições degradantes, sob vigilância e punições severas para os que tentassem escapar. Infelizmente, por mais que muitos não saibam, o 
retrato descrito, ainda é real e presente nas relações de emprego até os dias de hoje, conforme dados da Secretaria de Inspeção Trabalho os 
quais apontam que cerca de 1.300 casos de trabalhadores em condições análogas à de escravo foram registrados somente até o mês de outubro 
do ano de 2018. Os casos de exploração do trabalho escravo no nordeste do país são quase sempre relacionados à extração da cera de carnaúba. 
Abre a carnaúba, reportagem recente revelou que só no Piauí, em 2016, foram resgatados 196 trabalhadores em condições degradantes de 
trabalho. Esta pesquisa almeja contribuir com uma reflexão sobre a contribuição do Ministério Público do Trabalho, como defensor do 
ordenamento jurídico e dos direitos humanos, no resgate aos trabalhadores que laboram na extração de carnaúba na condição de escravo. Tem-
se como objetivos específicos: Analisar o conceito moderno de escravidão nos termos do ordenamento jurídico brasileiro; estudar as atribuições, 
parceiros e instrumentos judiciais e extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Trabalho e demonstrar o perfil das relações de trabalho dos 
trabalhadores na extração de carnaúba. A pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa lastreada na análise doutrinária especializada e 
documental. A abordagem é de cunho dedutivo, partindo de premissas gerais extraídas de órgãos oficiais, para, ao fim, alcançar conclusão com 
valor acadêmico e social. Este artigo demonstra as ações dos órgãos públicos, em especial do Ministério Público do Trabalho, no combate ao 
trabalho escravo da extração de carnaúba e no trabalho escravo em geral, visto que é uma chaga que atinge a sociedade em diferentes níveis. Por 
mais que o conceito de labor escravo não seja simples e tenha sido buscado em níveis internacionais, a tipificação e o crime existem na legislação 
brasileira, devendo haver uma maior fiscalização do Estado para impedir o trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de 
trabalho e a restrição de locomoção por dívida, garantindo o princípio a dignidade da pessoa humana para os trabalhadores vítimas. Nesse 
contexto, é dever do Ministério Público do Trabalho, instaurar inquéritos civis, promover a ação civil pública quando houver desrespeito aos 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores, mesmo com os desafios que continuam surgindo para dificultar a 
fiscalização e a ação do Órgão Ministerial. Demonstrou-se que a exploração do trabalho escravo, por mais que exista em diferentes tipos de 
serviços, é de grande volume nos meios rurais, e, em especial no Nordeste, na extração da carnaúba. Conclui-se que o Ministério Público do 
Trabalho, junto com os Auditores fiscais do Trabalho, buscam não só amenizar o problema do trabalho escravo na carnaúba, mas abolir de vez o 
trabalho escravo no Brasil; logo, ingressar com ações contra os produtores e indústrias não é o único meio para tal fim. Através de suas mídias, 
ações e audiências, o MPT busca não só um meio repressivo para acabar com a causa, mas um diálogo com a sociedade para alertar o povo sobre 
a realidade do trabalho escravo no Brasil que é desconhecida por muitos
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RESUMO

A presente pesquisa visa analisar o projeto de emenda constitucional de reforma previdenciária e os seus reflexos sociais em observância ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Questiona-se, como problemática, se a atual proposta de reforma da previdência pode ocasionar um 
aumento considerável nos níveis da pobreza e das desigualdades sociais já existentes no Brasil, devido à grave violação aos direitos e garantias 
fundamentais que essa proposta pode acarretar a milhões de brasileiros. Cogita-se que a atual proposta de reforma da previdência ocasionará 
uma grave violação aos direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, uma vez que a opção do Estado em adotar o regime individual 
de capitalização afastará o direito à previdência do princípio da solidariedade social, ocasionando um aumento nos índices da pobreza extrema e, 
consequentemente, nas desigualdades sociais, hipótese este confirmada por meio de diversos estudos realizados por especialistas das áreas 
jurídicas, sociais e econômicas, bem como pelo estudo comparado sobre a implementação do regime de previdência pelo sistema individual de 
capitalização em alguns países, especialmente no Chile, no qual milhares de idosos acabaram cometendo o suicídio por não conseguirem se 
manter com dignidade devido ao valor ínfimo recebido a título de aposentadoria pelo regime de previdência privada. Ressalte-se que esse regime 
de previdência acabou fracassando em diversos países, motivo pelo qual necessitou ser revisto total ou parcialmente, já que acabou violando a 
própria dignidade de diversos idosos que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Observa-se que a atual proposta de reforma 
previdenciária não solucionará os problemas já existentes, uma vez que haveria um aumento nos índices da pobreza e desigualdades sociais no 
Brasil, já que o regime individual de capitalização despreza outros fatores como o aumento no desemprego, a informalidade, a baixa renda e a 
necessidade de satisfazer outras necessidades básicas em detrimento de contribuir para uma previdência privada, cujo benefício somente será 
gozado num futuro distante, o que acaba fazendo com que milhares de pessoas não se preocupem em manter suas contribuições em dia, o que 
gera um diminuto investimento e, consequentemente, uma renda ínfima por ocasião do recebimento do benefício previdenciário. Desta forma, 
conclui-se que a atual proposta de reforma da previdência irá violar a própria dignidade humana na medida em que impossibilitará que milhares 
de brasileiros tenham uma renda capaz de manter uma vida digna em sua velhice, o que acabará refletindo no aumento dos índices da pobreza e 
desigualdades sociais já existentes no estado brasileiro. Busca-se, então, a possibilidade de se reconhecer que a atual proposta de alterar o 
sistema previdenciário brasileiro ofende diretamente os direitos e garantias fundamentais, especialmente o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, na medida em que não garantirá aos idosos uma renda mínima que os garanta ter uma vida diga, razão pela qual tal proposta não pode 
ser aprovada pelo Congresso Nacional. Para tanto, utiliza-se os métodos crítico e de revisão bibliográfica e análise documental, especialmente os 
dados obtidos junto aos sites oficiais, nos quais demonstram os péssimos resultados da implementação do regime individual de capitalização em 
outros países.
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RESUMO

As grandes mudanças sociais, tecnológicas e científicas do último século nos levaram ao que alguns estudiosos intitulam ser a pós-modernidade, a 
característica marcante dessa “nova” sociedade é sua mutabilidade, o dinamismo de informações proporcionado pela evolução dos meios de 
comunicação aliado a crise axiológica nos mergulhou em tempos líquidos nas palavras de Bauman, onde tudo é efêmero e superficial, o presente 
trabalho pretende de forma sucinta analisar a influência desse processo no Direito moderno, sobretudo na seara penal e a redução eidética do 
mesmo partindo de uma atitude fenomenológica, fundada nos ensinos de Edmund Husserl. O Direito surge como fenômeno (noema), emerge a 
partir da atividade intencional (noesis) da consciência humana como um objeto destinado a garantir a obrigatoriedade da coexistência dos 
indivíduos em sociedade, aduz Nilo Batista que ele é formado a partir do grupamento humano e de suas relações, de onde advém a ideia de ubi 
homo ibi societas; ubi societas, ibi jus, nos ensinamentos de Miranda Rosa compreendemos que o Direito enquanto fenômeno social é 
condicionante da sociedade e ao mesmo tempo condicionado por esta, ao mesmo tempo que é fruto, objeto da consciência humana é formador 
desta, uma vez que a consciência humana é formada a partir da percepção do binômio ser x ambiente. O problema da influência da pós 
modernidade na formação do direito se dá no aspecto superficial com que este é formado, haja vista a consciência humana atual não mais 
enxergar as coisas como elas mesmas e sim partir de uma apreensão (noesis) do mundo ao redor sem uma reflexão quanto as coisas que 
realmente o compõe, empreendendo assim uma representação simbólica do mundo, uma vez que se parte não da essência dos objetos
apercebidos e sim da consciência intencional sobre a coisa, isto é, parte-se da atitude natural nos termos de Husserl. Neste ínterim, a seara penal 
seja talvez um dos ramos do direito que mais sofre neste processo, conforme preleciona Luis Câmara, o direito penal é um espaço de 
convergência das conturbadas relações entre discurso, realidade e essência, isto posto, uma vez que eivados de pré-conceitos, pré-juízos 
formados a partir de experiências empíricas e inseridos num contexto onde tudo é fugaz, acabamos por não ter um discurso embasado na real 
verdade dos fatos, o que nos leva à perversão da essência do direito penal, construindo  propostas que se encontram no âmago da subjetividade, 
isto é, do relativismo. A redução eidética, o retorno à ideia (eidos), parte de uma atitude fenomenológica, onde, evidenciamos o mundo, os 
objetos a partir da percepção de seus sentidos e significados de forma “pura”, colocando a  consciência de toda transcendência e de todo juízo 
que se funda na experiência entre parênteses (epoché), aplicada às ciências jurídicas, a epoché se dá quando suspendemos provisoriamente as 
nossas crenças na vigência da dogmática jurídica, a partir disto encontraremos o fenômeno jurídico “em carne e osso”, em termos husserlianos, 
livre de pré-conceitos ou pré-juízos, destarte chegaremos a real essência do direito, encontrando assim seus sentidos e significados universais, 
imutáveis e irredutíveis. É apenas a partir da redução eidética que o direito penal moderno encontrará sua essência, desocultando assim valores 
universais capazes de garantir a coexistência humana e só então preencherá os requisitos para uma ciência genuinamente rigorosa.
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RESUMO

Nossa pesquisa tratou dos impactos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), sobre Políticas Públicas Educacionais 
nos países membros do SIDH, entre os anos de 2010 a 2018. A amostra foi estratificada em 65 sentenças que trataram de implementar, entre 
outras, medidas de reparação no âmbito educacional imputadas aos países signatários. Nesse contexto, nosso resumo visa analisar as dimensões 
material e formal do sistema de reparação interamericano de Direito Humanos e a dupla violação dos Direitos Humanos pelos países signatários, 
sob a ótica do Pacto de São José da Costa Rica, trazendo os Direitos Humanos que não eram percebidos nos ordenamentos jurídicos de seus 
países signatários. O Pacto de São José da Costa Rica trouxe a previsão de inúmeros e importantes direitos, influenciados pelo cenário político, 
econômico e social da região, marcando a concepção contemporânea de Direitos Humanos, baseada na universalidade e na indivisibilidade de 
direitos. Nossa primeira constatação, dentro da dimensão formal, é a do fato de que mesmo que as Constituições nacionais dos países signatários 
contenham direitos e garantias fundamentais, seus textos e sua materialidade estão condicionados ao arbítrio de seus governos. Os entes 
estatais ainda resvalam em problemas estruturais advindos da corrupção e da ingerência na garantia de políticas públicas sociais. Percebemos 
sistemas jurídicos que ainda não conseguem efetividade no processo e julgamento dessas violações devido a problemas como: excessivo número 
de recursos, morosidade dos processos, etc. Esgotadas as vias de recurso interno, as vítimas e seus representantes têm recorrido à esfera 
internacional e a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos são alguns dos órgãos mais atuantes no contexto regional. 
Apresentada a demanda nesta esfera e comprovada a violação de direitos, os país, em sua maioria, acabam sendo condenados a reparar os danos 
causados às vítimas. Constatamos ainda que as decisões da Corte têm uma eficácia variável, gerando diferentes níveis e tipos de efeitos de 
vinculação nos países signatários e que são baixas as contrapartidas financeiras que os países signatários despendem para o cumprimento das 
sentenças e financiamento do SIDH. Sobre isso, percebemos que os repasses e verbas não são suficientes para manter o melhor funcionamento 
da Corte IDH e da CIDH. Para a garantia de que o sistema Interamericano não entre colapso seria importante o devido aporte financeiro pelos 
países signatários. Diante destes motivos, entendemos que o sistema de reparação da Corte IDH está longe de alcançar sua máxima efetividade, 
fato este que implica na pouca observância, pelos Estados, das medidas de não repetição das violações impostas nas sentenças do tribunal 
interamericano. Contudo, mesmo assim, percebemos que tais sentenças podem impactar direta e indiretamente sobre as políticas públicas 
nacionais. Dentro do extrato da pesquisa analisamos 65 casos e, em todos eles, as decisões da Corte têm medidas de reparação com força 
vinculante suficiente para seu cumprimento imediato. Na maior parte das vezes, tais medidas dependem de baixo nível de articulação das 
instituições nacionais e podem ser cumpridas a partir da própria estrutura institucional já prevista no âmbito interno dos Estados. Nesse tocante, 
a Corte vem sugerindo medidas preventivas de não repetição das violações via implementação, ajuste ou reorganização das políticas públicas 
nacionais já em curso. Nesse sentido, mesmo entendendo que, todavia, há muitas dificuldades a serem superadas, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos vem exercendo um papel muito importante na região, pois é, ao mesmo tempo, instrumento e órgão indispensável à 
construção e manutenção da estabilidade e segurança jurídica no que concerne à defesa e promoção dos direitos fundamentais pelos países 
membros.
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RESUMO

Esta pesquisa aborda a temática da escravidão contemporânea focada no trabalho forçado análogo ao de escravo e seus desígnios no tráfico de 
pessoas. O estudo busca responder se existe trabalho escravo na contemporaneidade, se esse tipo de trabalho tem como consequência o tráfico 
de pessoas e quais elementos influenciam na prática desse delito. Tem-se como objetivo demonstrar o papel influenciador de culturas 
escravocratas que corroboraram para a prática do trabalho escravo nos dias atuais. Objetiva, ainda, apontar os casos de pessoas traficadas, 
inclusive crianças, com base nos dados da Organização das Nações Unidas. Analisa-se o trabalho escravo presente nos casos do Tráfico de 
Pessoas, explorando dados para o entendimento sobre os elementos influenciadores nesse crime e, ainda, os principais desígnios que levam as 
pessoas a traficarem seres humanos. A pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa lastreada na análise doutrinária especializada, bem como 
documental, com apoio na jurisprudência dos tribunais trabalhistas. A abordagem é de cunho dedutivo, partindo de premissas gerais extraídas de 
órgãos oficiais, para, ao fim, alcançar conclusão com valor acadêmico e social. Mostra-se como resultados que as estatísticas demonstram o 
aumento no percentual de pessoas traficadas para o trabalho escravo nos últimos anos, especialmente nas regiões mais carentes, o que levou o 
Poder Público a refletir e tomar medidas mais severas contra crimes dessa espécie, como a Lei 13.344/2016. No entanto, apesar da contribuição 
da lei que objetiva combater o Tráfico de Seres Humanos, infelizmente, em nosso país, essa medida ainda não é suficiente para banir esse tipo 
penal. Vislumbra-se a necessidade de, além da aplicação severa da lei, maior fiscalização por parte do poder público em locais facilitadores do 
tráfico, como divisas de países e estados, aeroportos, rodoviárias e qualquer outro lugar que possa facilitar essa prática criminosa. A pesquisa 
conclui que o trabalho escravo nesse tempo de intensas e rápidas mudanças, de processos de rupturas, descontinuidades e incertezas, 
infelizmente, ainda existe, em números alarmantes. Que é notório que nos últimos anos houve avanço substancial no enfrentamento do tráfico 
humano, contudo essa medidas ainda não são suficientes. Conclui-se, igualmente, que o trabalho análogo à condição de escravo tem como 
consequência o tráfico de pessoas, visto se tratar de crime silencioso e de difícil punição, necessitando que a população tenha cautela e 
conhecimento sobre os elementos fundamentais que facilitam a ocorrência desse crime, podendo evitá-lo ou ainda denunciá-lo. Com o aumento 
do número de pessoas traficadas, é evidente que a responsabilidade pelas vítimas desse crime é tanto do Estado como da população em geral. É 
culpa do Governo, pois, sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito deve assegurar a aplicação e proteção aos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana. Culpa-se a sociedade, pois sendo esta individualista e descompromissada com o bem estar social ignora o que 
acontece ao seu redor. A sociedade necessita de uma consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade. Nesse sentido a transformação 
social passa necessariamente pelo desenvolvimento coletivo de uma consciência crítica sobre o real, e, portanto, pela superação das formas de 
consciência ingênua. É importante que neste processo de conscientização os sujeitos se reconheçam no mundo e com o mundo, havendo a 
possibilidade de que, na transformação do mundo, transformem a si mesmos.
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RESUMO

O presente trabalho de pesquisa tem como proposta investigar a possibilidade da extinção da punibilidade da prática da eutanásia em detrimento 
ao princípio da dignidade da pessoa humana frente aos casos de sofrimento e de difícil recuperação do paciente. Considerando que há diversos 
casos de portadores de doenças crônicas convivem com o sofrimento diário, de seus familiares que perderam a esperança em recuperação do 
enfermo, sendo que do outro lado estão os médicos impedidos, por questões éticas, de atenuar o sofrimento dessas pessoas enfermas. Diante 
desse contexto surge a seguinte indagação: Como respeitar o direito fundamental a vida e ao mesmo tempo manter a dignidade do indivíduo, 
que desejar morrer, por não aguentar mais intervenções curativas em seu corpo? Nesse ínterim, verifica-se a falha do Estado em garantir um dos 
princípios fundamentais da Constituição Federal, fazendo com que diversas pessoas procurem outros países, com legislações mais flexíveis, para 
atenuar o seu sofrimento. Portanto, trata-se de uma discussão imprescindível a sociedade brasileira que deve uma alternativa melhor a essas 
pessoas que clamam por uma vida digna. Dessa forma utilizaremos a discussão teórica dos doutrinadores perante a oposição desses princípios 
refletidos sob a eutanásia e com posicionamentos acerca do assunto. É verdade que nas leis brasileiras prevalece o direito à vida, sendo ele o 
objeto de análise desse estudo. A discussão será regulada no inviolável e indisponível direito de viver, que, em muitas ocasiões, torna-se a 
obrigação de viver. Teria o doente terminal domínio de dispor do direito à vida a procura de uma morte digna ou quem o auxiliasse nessa arte 
seria considerado como criminoso? Nos dias atuais, em muitos países, a prática da eutanásia não é aceitável, em tempos passados, ela tinha 
outro entendimento e, muitas vezes, até estimulada. Na Índia, por exemplo, os pacientes terminais terminavam seus dias de vida no Ganges, para 
que fossem preservados do sofrimento que uma morte difícil os acarretaria. Durante o período das crucificações, em Roma, os condenados 
faziam uso de um liquido que os levava a um sono intenso e demorado, fazendo com que o afligido falecesse insensivelmente, sem dores e sem 
exibição e desumanidade. A técnica também era repetida na Grécia antiga, onde os espartanos eliminavam os pobres, raquíticos e indigentes, ao 
invés de deixá-los viver sem as menores condições de dignidade (MENEZES, 2007, p. 45). A pesquisa bibliográfica comporá o embasamento deste 
trabalho, na busca da problematização a partir de bases teóricas e referenciais publicados, com vistas à obtenção de resultados pertinentes. O 
referido material está disponível em livros publicados e documentos disponíveis em sites, livros do acervo da biblioteca e artigos científicos 
disponíveis em plataformas online. A partir das leituras, serão produzidos fichamentos, nas modalidades citação/transcrição e ficha-resumo. A 
partir desses dois instrumentos de pesquisa, será realizado um contraponto entre as bases teóricas e os dados colhidos por meio de notícias 
publicadas na internet, resultando em análise qualitativa. Mesmo com todo o olhar misericordioso que seja vista a questão, a eutanásia vai de 
encontro a um dos mais respeitados princípios fundamentais: a vida. Ultimamente, poucos são os países que não criminalizam a prática e, 
preeminentemente, a eutanásia tropeça na ética e nos entendimentos cristão, deparando com empecilhos para ser efetivada em diferentes 
localidades. No Brasil, que, especificamente, aceita a laicidade do Estado, a prática ainda é reprovada e entendida como homicídio puro e 
simples – o ordenamento jurídico pátrio ainda não tem leis ou qualquer tipificação específica que legitime ou regulamente a eutanásia.
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Título: A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO EXITOSA NA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA IRMÃ MARGARIDA. COMARCA DE CACHOEIRO 
DO ITAPEMIRIM – ES. 1983-1986
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RESUMO

O Presente trabalho apresenta como parte nuclear, os resultados exitosos da experiência jus científica voltada ao foco da recuperação e 
reintegração do apenado à sociedade, por meio de contínuo trabalho, com vistas à estimular um nova chance para que o detento fosse alvo de 
uma nova oportunidade democrática e de um novo estilo de desenvolvimento de vida, concretamente comprometida com os valores, usos e 
costumes, de uma sociedade ocidental de tradições éticas e moral cristocêntrica, como reza o título I da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Esse fenômeno antecedente amplia horizontes legais e Institucionais para uma gestão comprometida com a ordem e o progresso 
das pessoas, quando estimula o direito como processo educativo de uma cultura de liberdade e da justiça com misericórdia. Dessa forma, as 
decisões jurídicas reconhecem a validade de uma justiça reconstrutiva e  evidentemente proporcionar a coragem de mudar aquele ambiente de 
restrições ultrapassadas pela cultura tridimensionalista. Observa-se que, os detentos  experimentavam tratamentos não adequados e até mesmo 
não humanos com  relações humanas e antissociais  estruturadas de forma imprópria aos direitos humanos, funcionais e operacionais prisional 
insuficientes para um  cumprimento de pena, diante de uma perspectiva constitucional de desenvolvimento da dignidade humana, do bem 
comum, harmônico, solidário e sustentável. O experimento foi realizado na Colônia penal Irmã Margarida, localizada na comarca de Cachoeiro do 
Itapemirim-ES, no período de 1983 a 1986. O projeto teve como base leitras e fichamentos bibliográficos e documental com lições aplicadas na 
execução da experiência de campo. As atividades de orientação e trabalhos técnicos na colônia agrícola começaram com 20 internos e acrescida 
sistematicamente a mais de 150 apenados. O programa de treinamento e agregação de valores do trabalho, de produtividade, de 
responsabilidade social e de compromisso com os objetivos do programa e as suas atividades de avaliação , permitiram obter sucesso de 
resultados com o  modelo de gestão implantado. O projeto contou com a integração de clubes de serviços, tais como, Rotary, Lions, Câmara 
Junior,Igrejas católica e evangélica, comércio, indústria e o apoio integral do governo do Estado e do Tribunal de justiça do Espírito Santo.
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Título: A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DA POBREZA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 
EM TEMPOS DE CRISE SOCIOECONÔMICA DO ESTADO
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RESUMO

O presente estudo discute a relação que existe entre a crise econômica que afetou o mundo em 2008 e atual crise socioeconômica que assola o 
Brasil nos últimos tempos, o que acabou por acarretar uma série de medidas de limitação dos investimentos públicos nas áreas sociais. 
Questiona-se, como problemática, se em tempos de crise econômica o Estado está legitimado a mitigar direitos já conquistados com o objetivo 
de restabelecer a economia ou se em tempos de crise ele deve se preocupar em elaborar e efetivar políticas públicas visando proteger à 
dignidade humana. Cogita-se que na atual crise o Brasil acabou por priorizar o desenvolvimento apenas econômico, deixando de investir no seu 
maior patrimônio que é a pessoa humana, hipótese esta confirmada com as medidas políticas que foram adotadas, sob o argumento de retirar o 
Brasil da crise, tais como limitação dos investimentos públicos em saúde e educação, bem como com a reforma trabalhista e a atual proposta de 
reforma da previdência. Essas políticas acabam por inviabilizar o pleno desenvolvimento humano, tendo em vista que tais cortes de investimento 
públicos nestas áreas acabam por aumentar a pobreza e as desigualdades sociais, impedindo que haja o pleno desenvolvimento das capacidades 
humanas necessárias para que as pessoas possam ter uma vida digna. Além disso, verifica-se que a crise econômica acaba por influenciar o 
governo nas decisões que este tem que tomar para retirar o país da crise. Essas decisões acabam por afetar diretamente os direitos sociais 
resguardados na Constituição Federal, os quais estão sendo mitigados pelo Poder Público. Com isso, as desigualdades sociais que sempre 
existiram nas sociedades acabaram aumentando e gerando ainda mais exclusão social para os menos favorecidos, inclusive na esfera tributária, 
devido a injustiça no atual sistema tributário brasileiro, que não respeita o princípio da capacidade contributiva, o que faz agravar ainda mais as 
desigualdades no Brasil. Busca-se, então, reconhecer a importância de uma reforma tributária no Brasil para que os tributos sejam utilizados em 
sua função extrafiscal, visando à redução da pobreza e das desigualdades sociais, com a máxima proteção à dignidade humana por meio da 
efetivação dos Direitos Sociais constitucionalmente previstos. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise 
documental para se confirmar a importância de uma alteração da estrutura política e tributária do Brasil, visando a máxima proteção à dignidade 
humana por meio da concretização dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.
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Título: A GUARDA COMPARTILHADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS: UM ESTUDO DA RESSIGNIFICAÇÃO DO ANIMAL NA RELAÇÃO 
FAMILIAR A LUZ DO JULGADO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1713167/STJ
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RESUMO

O presente artigo trata da possibilidade de aplicação da guarda compartilhada aos animais domésticos a guarda compartilhada no direito 
brasileiro a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1713167. A partir deste contexto, questiona-se se a decisão 
do STJ que autorizou a guarda compartilhada de um animal doméstico encontra guarda no sistema jurídico brasileiro. O objetivo geral deste 
estudo é analisar os direitos dos animais a luz do sistema jurídico pátrio a partir dos elementos postos pelo tribunal no julgamento do REsp 
1713167/STJ. Na primeira seção do trabalho foram estudados os direitos dos animais em documentos legislativos nacionais e internacionais a 
partir da ressignificação ética do animal, considerando-o como sujeito não humano portador de direitos. No segundo momento foram levantados, 
aspectos legais e doutrinários a respeito do instituto da guarda compartilhada e sua finalidade de dirimir conflitos familiares relacionados a 
guarda da criança, mantendo certa estabilidade na relação entre pais e filhos, mesmo após dissoluções conjugais. O terceiro momento foi 
dedicado ao estudo do Acórdão proferido pelo STJ no REsp 1713167 originário de um processo que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
O processo discutia a guarda da cadela Kimi após a dissolução de uma sociedade conjugal. o direito de família para assegurar a guarda do animal. 
Os procedimentos metodológicos partiram de uma abordagem qualitativa com pesquisas bibliográficas (artigos, livros e periódicos) e 
documentais (documentos legislativos e acórdãos). Os resultados apontam que o sistema jurídico nacional comporta, a partir da Constituição e da 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais (Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978) a qual o Brasil é signatário, uma mudança no paradigma do 
tratamento dos animais, atribuindo-os dignidade própria, combatendo os maus tratos e até a inserção daquele animal doméstico como um 
participante do núcleo familiar, os Projetos de Lei nº 351/2015, nº 1.058/2011, nº 1.365/2015, apontam mudanças legislativas nesse sentido. 
Além disto, ao observar a finalidade do sistema da guarda compartilhada no Brasil, que nada fala sobre a possibilidade de guarda compartilhada 
de animais, verifica-se que o acórdão do STJ no recurso especial nº 1713167 apresenta um avanço significativo no sistema jurídico vigente, eis 
que considerou a realidade de determinados núcleos familiares que reputam ao animal doméstico o status de membro da família. Portanto, 
diante das novas relações familiares, que rompem paradigmas em relação aos animais, estes merecem uma maior proteção jurídica, de modo 
que a sociedade possa respeitá-los e o judiciário possa ter parâmetros legais para decidir quanto a futuras questões a respeito da guarda 
compartilhada de animais.
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RESUMO

A presente pesquisa envida esforços para buscar solucionar o empasse existente entre a possibilidade ou não de penhora de salário para quitação 
de verbas oriundas de execução trabalhista. Destarte que inúmeras demandas trabalhistas restam fadadas ao insucesso posto que não é possível 
satisfação do crédito autoral, na medida em que muitas vezes é sabido que o executado possui emprego com percepção de salário, porém não se 
pode penhorar referida verba. Objetiva-se com o presente estudo buscar solucionar demandas que não encontram a devida entrega da prestação 
jurisdicional na medida em que muitas vezes não há patrimônio a ser executado, tendo o mesmo tão somente o seu salário, e este não pode ser 
penhorado por força do artigo 833, inciso quarto do Código de Processo Civil. Destarte que tal limitação vem sofrendo mitigação, precipuamente 
em razão do parágrafo segundo do mesmo diploma legal, porém ainda não se observa efetividade das execuções, mesmo com a entrada em vigor 
do respectivo dispositivo legal, na medida em que o limite legal para possibilidade de penhora de salário se observa quando a obrigação for de 
natureza de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta salários mínimos mensais, 
ou seja, o patamar para possibilitar a penhora do salário é muito superior daquele da maioria da população brasileira. Importante observar que a 
impossibilidade de penhora de salário se dá em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 
primeiro, inciso terceiro da Constituição Federal de 1988, bem como em razão da natureza jurídica do salário. Noutro giro e com base nos 
mesmos princípios e com a mesma natureza jurídica se encontram os créditos oriundos das Reclamações Trabalhistas. Assim, o presente estudo 
visa analisar o conflito existente entre o crédito de natureza trabalhista, bem como a verba salarial, posto que os salários encontram-se, em sua 
enorme maioria, blindados pelo instituto da impenhorabilidade, e, em razão disto, inúmeras demandas não chegam a efetiva entrega da 
prestação jurisdicional, trazendo uma insatisfação ao credor, além da perda da credibilidade do Poder Judiciário Trabalhista, onde o autor da 
demanda tem um título executivo, mas não consegue satisfazer seu crédito, ainda que o executado possua dinheiro em conta bancária oriundo 
de pagamento de salários. Na primeira parte da pesquisa serão analisados os princípios que regem a Execução Trabalhista, quais sejam: o 
Princípio da efetividade; o Princípio da responsabilidade patrimonial; os Princípios da razoável duração do processo e da instrumentalidade do 
processo; o Princípio da menor onerosidade do devedor; o Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, bem como o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Posteriormente, será analisada a natureza jurídica do salário, bem como dos créditos oriundos das demandas existentes na 
Seara Trabalhista. Num terceiro momento será analisada a possibilidade de aquisição de empréstimo junto à instituições financeiras com garantia 
de pagamento através dos salários, ou seja, os empréstimos consignados e o flagrante conflito com a impossibilidade de penhora de salário para 
pagamento de crédito de natureza trabalhista, já que naquelas hipóteses o devedor pode dispor do seu salário, por vontade própria para 
pagamento de dívida contraída, mas não pode se ver compelido à pagar uma execução trabalhista quando o seu salário é o único bem capaz de 
satisfazer a obrigação. Após, tratar-se-á da possibilidade de penhora de salário,com o objetivo da entrega da prestação jurisdicional, posto que 
não há outro fim desejado aos litigantes, que não seja a efetiva entrega jurisdicional, o que, repise-se não se observa em inúmeros casos, ante a 
impenhorabilidade salarial. Destarte ser este o ponto principal da presente pesquisa. Será utilizada a metodologia dedutiva, com utilização de 
pesquisa bibliográfica e análise empírica da jurisprudência.
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RESUMO

A presente pesquisa visa analisar a importância das políticas públicas para a efetivação do direito social à educação como instrumento de 
prevenção no combate às drogas. Questiona-se, como problemática, se o Estado tem efetivado o direito à educação nas regiões com maiores 
índices de vulnerabilidade socioeconômica e se tais políticas são eficazes para impedir o acesso e permanência de muitos jovens no mundo 
sombrio das drogas. Questiona-se, ainda, se em tempos de crise socioeconômica o Estado tem cumprido o seu papel de proteger os direitos 
fundamentais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Cogita-se que o aumento nos índices de jovens que se envolvem com o 
tráfico de drogas dentro das comunidades é devido à ausência do Estado em tais locais com a implementação de políticas públicas eficazes de 
prevenção às drogas, hipótese confirmada por meio de diversas pesquisas realizadas, as quais apontaram a ausência do Estado no âmbito social, 
especialmente naquelas áreas relacionadas com educação, cultura, esporte, lazer, o que acabou por ocasionar um aumento nos índices de jovens 
moradores de comunidades que se envolveram com o tráfico de drogas. Além disso, percebe-se que a crise econômica do Estado acabou 
acarretando um aumento das mazelas sociais, tais como o desemprego, pobreza e exclusão social e devido a isso, tais jovens se entregaram ao 
mundo da criminalidade. Desta forma, conclui-se que para haver uma efetiva prevenção às drogas é imprescindível que o Estado promova 
políticas públicas sociais nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer dentro das comunidades para ocupar os jovens e conscientizá-los sobre a 
necessidade de capacitação profissional para que possam alcançar melhores condições de vida e excelentes oportunidades de trabalho. Ressalte-
se que a crise não pode ser utilizada como justificativa para efetuar cortes no orçamento de recursos financeiros destinados a concretização de 
tais direitos. Busca-se, então, a possibilidade de se reconhecer a importância das políticas públicas sociais na prevenção às drogas e o seu valioso 
papel na concretização dos direitos fundamentais sociais que são indispensáveis para que haja a máxima proteção à dignidade humana. Para 
tanto, utiliza-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise de documentos para se demonstrar a importância de tais políticas na
prevenção às drogas, considerando o seu valioso papel para a efetivação dos direitos fundamentais e para a proteção à dignidade humana.
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RESUMO

O presente estudo tem o objetivo analisar as relações trabalhistas das pessoas com deficiência física no município de São João de Meriti -RJ e 
avaliar  não só os direitos específicos dessas pessoas, como também o respeito a seus direitos civis e trabalhistas. Para Investigar o processo de 
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em princípio, verifica-se  o que dispõe a legislação a respeito do tema, bem como, 
analisar se os seus direitos previstos em legislação são efetivados.A realização da pesquisa bibliográfica e documental a respeito e  um 
levantamento de dados e informações junto aos órgãos públicos de estatística, que tratam da questão das relações de trabalho para a iniciativa 
privada, não elucidam o fenômeno.Os dados identificam e traçam um perfil das ocupações profissionais das pessoas com deficiência, de forma a 
verificar a partir daí, por meio de uma pesquisa de campo, a aplicação de questionários de coletas de dados e consolidar o controle da avaliação. 
Da mesma forma, investigar que tipo de intervenções em nível de políticas públicas vem sendo feitas, a favor dessas pessoas no município em 
foco e a compreensão da forma como essas pessoas estão se inseridas no mercado de trabalho. De acordo com as informações coletadas, no 
universo de  54 empresas consultadas na região, apenas 6%, empregam profissionais com deficiência física e  os alocam em funções que não 
demandam formação acadêmica. Além disso, foi identificado que essas organizações priorizam deficiências que não necessitam de nenhum tipo 
de adaptabilidade do arranjo físico da empresa. Ademais, apenas 50% das empresas pesquisadas alegam oferecer recursos para adaptação dos 
funcionários, enquanto os 50% restantes não responderam ou alegaram não ter. Portanto, pode-se concluir, segundo os dados encontrados, que 
os deficientes físicos continuam sofrendo preconceitos, pois cotidianamente convivem com a subestimação de suas capacidades e competências. 
Sob esse prisma, pode-se inferir que é fundamental que o governo incentive a criação e a implementação de políticas públicas que apoiem os 
empresários da região com o intuito de estimular a contratação dos profissionais com deficiência física, assim como, é necessário que a população 
seja qualificada da importância da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Dessa maneira, seria possível amenizar esta problemática 
que rodeia a inclusão trabalhista no município de São João de Meriti-RJ
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RESUMO

O estudioso do direito constitucional contemporâneo, independentemente de ser ou não pós-positivista, deve compreender o espaço 
multidisciplinar que une o direito e a geopolítica, disciplinas que se imbricam de tal modo que acabam desaguando na garantia de direitos 
fundamentais do cidadão comum. Infelizmente, há que se reconhecer que esta linha epistemológica ainda é incipiente no Brasil. É nesse diapasão 
que a presente pesquisa pretende contribuir para a abertura de novos espaços de reflexão científica dentro da teoria neoconstitucional do 
direito, fazendo-a alçar voo mais elevado em direção a um constitucionalismo dito estratégico, que se junta ao constitucionalismo principialista 
pós-positivista. Com tal tipo de intelecção em mente fica mais fácil compreender a base fundante da atual pesquisa, cuja linhagem científica 
pretende caminhar para além da judicialização da política (caracterizada pelo deslocamento da questão política para o Poder Judiciário) para 
alcançar o patamar mais elevado da judicialização da geopolítica (caracterizada pelo deslocamento das grandes decisões geopolíticas do Estado, 
que serão levadas ao Poder Judiciário pelo próprio legislador democrático). Para tanto, o presente trabalho pretende examinar o fenômeno 
academicamente oculto no Brasil e que é exatamente a judicialização da geopolítica. Para a consecução desse propósito, os objetivos específicos 
da presente pesquisa são, em primeiro lugar, examinar os diálogos epistemológicos entre a Constituição e a Estratégia de Desenvolvimento 
Nacional. Assim, não basta reaproximar a ética e o direito, como o faz brilhantemente o paradigma neoconstitucionalista do direito; é preciso 
transpor limites para alcançar a plena sintonia entre as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e as ações estratégicas do Estado, criando 
as bases teóricas de uma hermenêutica do desenvolvimento nacional como um dos elementos fundantes do neoconstitucionalismo pós-
positivista, bem como instrumento eficaz de garantia da dignidade da pessoa humana do cidadão comum. Já o segundo objetivo especifico da 
presente pesquisa é elaborar recomendações para o Estado brasileiro aperfeiçoar seu sistema de proteção das três dimensões de direitos 
fundamentais (direitos civis, políticos, sociais e transindividuais) a partir de um projeto de desenvolvimento nacional feito dentro do complexo 
jogo estratégico mundial. É nesse sentido que se sugere a potencialização da leitura ontológico-estratégica da Constituição, que leve em 
consideração a questão estratégica no processo de ponderação de valores constitucionais. E é exatamente por isso que a metodologia 
empregada nesta pesquisa possui uma perspectiva hermenêutica, que vai procurar investigar os diálogos epistemológicos entre a interpretação 
da Constituição e a elaboração da Grande Estratégia Nacional de modo a garantir a consecução dos objetivos fundamentais previstos na 
Constituição de 1988, no seu artigo 3º, incisos I a IV. Dessarte, o método de trabalho é o hipotético-dedutivo, baseado em pesquisa bibliográfica 
nacional e estrangeira, que investiga, de um lado, os avanços hermenêuticos advindos da escola neoconstitucionalista do direito e, do outro, as 
implicações de um cenário internacional hipercomplexo, que, em curto espaço de tempo, já vivenciou dois momentos de ruptura paradigmática 
da história da humanidade (queda do Muro de Berlin e das Torres Gêmeas). Esta abordagem revela-se adequada, na medida em que a coleta e o 
registro de dados de casos concretos no âmbito do Supremo Tribunal Federal viabiliza a análise das respostas do Poder Judiciário diante das 
variáveis geopolíticas que circunscrevem a ordem mundial multipolar. Ou seja, com base nos objetivos traçados e nos estudos realizados até aqui, 
chega-se à conclusão de que o constitucionalismo brasileiro ainda não se desenvolveu o suficiente para garantir que as ações estratégicas do 
Estado sejam instrumentos de eficácia social dos direitos fundamentais do cidadão comum.
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RESUMO

Não se pode presumir que o direito à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são perfeitamente respeitados no Estado brasileiro pelo 
fato de tratar-se de um Estado Democrático de Direito. Estes direitos, assim como quaisquer outros Direitos Fundamentais, exigem constante 
reafirmação a fim de que sejam efetivamente assegurados, bem como para impedir que a interpretação dos Tribunais Superiores provoque 
retrocessos. Deste modo, percebe-se que a importância deste estudo para a população brasileira está consubstanciada no fato de que a 
existência do Estado Democrático de Direito brasileiro pressupõe a garantia destes direitos que conversam entre si de modo harmônico. Esta 
garantia, em última instância, deve ser promovida pelo Supremo Tribunal Federal consoante com a Constituição da República Federativa do Brasil 
e com os Tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, aqui interessando especialmente o Pacto São José da Costa Rica. O tema 
aqui abordado é “O STF frente ao direito de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa”. O problema que se apresenta é “Houve avanço 
(ampliação) ou retrocesso (restrição) na garantia do direito à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa diante das decisões proferidas 
pelo STF?”. Parte-se da hipótese de que a jurisprudência do STF vem restringindo e retardando a ampliação da garantia desses porque a Suprema 
Corte Brasileira tem dificuldade de aplicar os avanços jurisprudências da CORTEIDH sobre o tema. Neste contexto, considera-se que os 
entendimentos da CORTEIDH sobre o direito à liberdade de expressa e a liberdade de imprensa evoluem mais rapidamente que os do STF. O 
objetivo geral do presente trabalho é verificar se houve ampliação ou restrição na garantia destes direitos. A produção do artigo integra o estudo 
e análise da jurisprudência do STF, no período de 01/01/1989 até 20/05/2019, sobre casos em que se discute conjuntamente o direito à liberdade 
de expressão e o direito a liberdade de imprensa, bem o papel desempenhado por estes direitos na preservação no Estado Democrático de 
Direito, fazendo contextualização bibliográfica e com a Convenção Interamericana Sobre Direitos Humanos, bem como comparando com o 
entendimento da CORTEIDH. A pesquisa jurisprudencial no site do STF apresentou como resultado para o termo “liberdade e expressão e 
liberdade e imprensa”, para o período de 01/01/1989 até 20/05/2019, 24 documentos (16 acórdãos, 7 decisões monocráticas e 1 repercussão 
geral). Atualmente a pesquisa encontra-se na fase de análise destes documentos. Os resultados ora demonstrados são preliminares, haja vista 
que a pesquisa ainda está em andamento.
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RESUMO

No Brasil, com o advento da Lei de Mediação e do Novo CPC, a autocomposição passou a ser obrigatória nos procedimentos comum e de família. 
Diante disso, o papel do advogado apresenta-se de fundamental importância, pois, atuará como orientador jurídico do cliente durante a 
mediação judicial, auxiliando-o na tomada de decisão informada. Todavia, considerando as peculiaridades dos métodos consensuais como a 
mediação, para que seja possível a efetivação do mecanismo, principalmente nas ações de família, é necessário que o patrono tenha domínio 
sobre as técnicas autocompositivas, podendo obtê-lo durante a graduação, ou posteriormente através de aprofundamento teórico e da própria 
experiência na militância, pois, embora se constatem avanços na formação jurídico-acadêmica com a inclusão de disciplinas voltadas aos métodos 
adequados de resolução de conflitos na grade curricular dos cursos de Direito do Brasil, ainda é tímida a oferta de conteúdo sobre os mecanismos 
aos futuros juristas, o que certamente influenciará na formação do perfil do advogado de família e, por conseguinte, nos resultados que se 
pretendem obter através da autocomposição judicial. Neste contexto, considerando o descrédito com os métodos consensuais de resolução de 
conflito, além do despreparo dos profissionais do Direito com relação às técnicas autocompositivas, eis a razão de ser do presente trabalho, tendo 
como objetivo geral: analisar o perfil do advogado que atua na área de família na cidade de Pacatuba-Ce, bem como o comportamento deste na 
audiência de mediação e conciliação. Será ainda composto pelos seguintes objetivos específicos: a) identificar os fatores que impulsionam o 
advogado a participar dos métodos autocompositivos, bem como as causas de sua possível rejeição a essa prática; b) indicar os benefícios da 
atuação do advogado qualificado e predisposto ao acordo na audiência de mediação e conciliação.  A metodologia utilizada será a quantitativa, 
por meio da aplicação de questionários de forma incidental, mediante inclusão aleatória de advogados no fórum da comarca de Pacatuba-Ceará-
Brasil. Logo após os dados serão analisados conforme a técnica de Bardin.  Considerando que este trabalho importará pesquisa com seres 
humanos, fora submetido ao parecer do comitê de ética após registro na Plataforma Brasil. No entanto, com relação ao conteúdo bibliográfico, o 
mesmo será composto das discussões das seguintes temáticas: conceituando mediação; evolução histórica da mediação no Brasil; modalidades 
de composição de conflitos de interesses; a distinção entre mediação e conciliação. O presente trabalho encontra-se ainda na fase da pesquisa de 
campo, de modo que não é possível ainda apresentar um resulto definitivo do mesmo. Assim sendo, espera-se que esse estudo contribua para a 
Ciência do Direito e possa com base nos princípios democrático e da cooperação incentivar a participação das partes na resolução dos seus 
próprios litígios e desafogar o Judiciário, proporcionado assim uma tutela justa e tempestiva.
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RESUMO

A sonegação em inventário, disciplinada no artigo 1.992 CC, se caracteriza pela ocultação de bens do espólio ou omissão de declaração das 
antecipações de legítima na colação, ato praticado por herdeiro com fins de lesar a iguala dos quinhões hereditários dos demais herdeiros, seja 
em benefício próprio ou de outro que esteja na posse do bem ocultado. Como consequência da sonegação, o herdeiro que a praticar perderá o 
direito que lhe cabia sobre o bem sonegado. O problema que deu origem a este trabalho é o entendimento jurisprudencial de que a sonegação só 
acarretará a pena de sonegados se ficar provado o dolo do herdeiro que sonegou, questão que não consta do texto da lei e que tende a acarretar 
ônus demasiado aos interessados, já que se trata de elemento subjetivo que, na maioria dos casos, não haverá como se provar, já que depende 
da verificação da consciência e vontade humana do herdeiro sonegador. A pesquisa tem por objetivo afastar a necessidade de prova do dolo, 
calcando este entendimento na doutrina e julgados sobre a questão. Adotou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica sobre o posicionamento 
atual dos doutrinadores brasileiros, além de pesquisa empírica baseada na análise da legislação e da jurisprudência, junto com a pesquisa 
histórica sobre como o ordenamento brasileiro trata a sonegação praticada por herdeiro. A pesquisa até agora realizada aponta a existência de 
divergência dos julgadores sobre a necessidade de prova do dolo, contudo, parcela dos casos tendendo a desconsiderar até mesmo a 
manifestação do sonegador nos autos quanto a inexistência do bem ou do recebimento de antecipação de legítima. A pesquisa jurisprudencial 
realizada até aqui também aponta conflito entre o entendimento do tempo limite para que se caracterize a intenção de sonegar, já que o artigo 
1.996 CC dispõe de regra específica para aquele que exercer o cargo de Inventariante, sendo silente quando ao limite temporal para os demais 
herdeiros. Ainda não tendo esgotado a pesquisa, não foi possível concluir o seu resultado.
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RESUMO

A violência tem se tornado um fato persistente na vida social, como resultado das relações de conflito e poder. É preciso desmitificar a ideia 
inveterada de que a violência é tão somente física, pois outras formas de violência são tão ou mais graves, trazendo efeitos danosos que podem 
se enraizar por toda uma vida no íntimo da mulher. Daí a importância de se estudar as violências impingidas à mulher, em seu contexto plural, 
extirpando a noção de que violência grave é apenas a que deixa marcas físicas, perceptíveis ao olhar da sociedade. As agressões à mulher podem 
ser de ordem física, psicológica, sexual e patrimonial, sendo o foco desta pesquisa a violência contra a mulher no ambiente doméstico, dada a sua 
vulnerabilidade em relações sociais conflituosas ditas como de poder, fruto de uma sociedade que ainda tem arraigado um suposto predomínio 
do masculino sobre o feminino, tal como se observa nas relações pais/filha, esposo/esposa. Dada a perspectiva jusnaturalista dos direitos da 
personalidade, tornam-se ainda mais abusivas tais agressões, pois estes direitos são inerentes ao homem. É necessário identificar as dimensões 
das violências contra a mulher, suas causas e consequências e produzir indicadores que permitam avaliar se a legislação vem sendo aplicada no 
sentido de prevenir e coibir a violência e proteger a mulher. O objetivo da pesquisa é analisar o reflexo das violências aos direitos da 
personalidade da mulher no ambiente doméstico, estabelecendo uma proposta de enfrentamento da violência e ressignificação da dignidade, a 
partir de uma análise no Município de Fortaleza. Para tanto, será utilizado o método fenomenológico, que busca o significado da experiência, 
partindo do pressuposto de que a realidade é construída socialmente, existindo diversas interpretações e compreensões. A pesquisa será 
desenvolvida nas seguintes etapas: a) pesquisa bibliográfica e análise da legislação; 2) análise e tabulação dos dados obtidos junto ao Censo e 
Mapa de Risco Pessoal e Social (CEMARIS) e nos Boletins de Ocorrência junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), buscando identificar as 
formas de violência sofridas por mulheres de 18 (dezoito) a 45 (quarenta e cinco) anos, no período de 2015 a abril de 2018, no Município de 
Fortaleza; c) análise dos laudos de psicólogos que acompanham mulheres vítimas de violência, bem como entrevista com estes profissionais, a 
fim de identificar a influência das violências sobre a personalidade da mulher; d) entrevista com mulheres vítimas de agressão, a fim de 
compreender os impactos das violências aos direitos de sua personalidade, identificando o que ocorreu após a denúncia, como passaram a se 
portar, que mudanças se operaram em sua vida, ou até mesmo se o medo as impediu de denunciar; e e) elaboração de proposta de 
enfrentamento das violências e ressignificação da dignidade destas mulheres, com o fito de dar efetividade aos mecanismos de prevenção e 
coibição das violências no âmbito doméstico. O trabalho tem por fim, a partir do levantamento dos dados e estudos comparativos de registro das 
ocorrências de violências contra a mulher, que estão em fase de análise, determinar e identificar as principais formas de intervenção, cuidados 
ofertados nas redes de acolhimento, acompanhamento social, de saúde e jurídico e melhoramentos nas ações de prevenção à violência contra a 
mulher. Pretende-se identificar as situações de violência de natureza doméstica, avaliando se há fidedignidade nos dados que evidenciam 
estatísticas. Esta análise será possível, por ser realizada em conjunto com as entrevistas às mulheres vítimas de violências e aos psicólogos que as 
acompanham. A atenção às violências domésticas, que tem incidido em grau cada vez maior, é uma forma de identificar as fragilidades de 
prevenção e coibição, propondo medidas de enfrentamento do problema e ressignificação da dignidade, para o fortalecimento intersetorial das 
redes de apoio jurídico-psíquico às mulheres vítimas das violências.
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RESUMO

O projeto aqui apresentado foi realizado durante o segundo semestre de semestre de 2018 e o primeiro de 2019. Para a preparação dos alunos, 
recorreu-se à pesquisa bibliográfica de autores das poéticas orais para dar outra perspectiva a esses estudos. Dessa forma, alguns autores 
renomados nessa área como Paul Zumthor (2005 e 2010) e Walter Ong (1998) foram de grande valia para este projeto de pesquisa. Além disso, 
alguns autores da área da oratória e da retórica jurídica foram usados como ponto de partida para entender o que é feito atualmente e de que 
forma os Operadores do Direito são instruídos para a realização das suas atividades orais, alguns desses autores são: Reinaldo Polito (2010) e José 
Augusto Felippo (2015).  Assim, partindo-se de uma poética do cotidiano que rege desde as manifestações mais informais até as de maior 
formalidade como as jurídicas é que se entendeu o processo persuasivo, inerente à atividade dos juristas e sua faceta oral como dependente 
dessa integração. Para tanto, este projeto partiu de algumas frentes: a) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade profissional 
acompanhada de forma presencial; b) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade profissional intermediada por mídias 
audiovisuais e c) a apresentação oral dos acadêmicos de direito no exercício do júri simulado. Pretendeu-se com isso abarcar as mais variadas 
formas de performance oral no meio jurídico e analisar a sua eficiência como fator preponderante no processo persuasivo. Todos os recursos 
gestuais e tonais foram analisados quadro a quadro com vista a entender melhor esse processo e, com isso, gerar importante referencial teórico 
sobre como proceder de forma eficiente em situações em que se precise da voz em performance no exercício da atividade jurídica e/ou 
acadêmico-jurídica simulada. O método cartográfico será adotado neste projeto de pesquisa, pois pressupõe o percurso da pesquisa como um 
mapa em constante construção que parte, nesse caso, das diversas formas da performance oral no meio jurídico até a percepção do próprio 
pesquisador sobre o mesmo fato. Concluiu-se a partir das observações dos operadores do direito que os estudos até hoje desenvolvidos apegam-
se ao texto escrito previamente e ignoram quase totalmente que a fala é expressão tanto do oral quanto da gestualidade e da expressão facial 
(MARCUSCHI, 2007) num conjunto inseparável de elementos e que nessa conjunção o processo suasório é favorecido.
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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema envolve a ponderação da supremacia do interesse público sobre o particular e sua 
delimitação está adstrita na falta de uma compreensão clara quanto à utilização dos privilégios e garantias da Administração Pública em situações 
que não sejam essencialmente de interesse público, evidenciando um excessivo desequilíbrio para o particular e uma patente assimetria entre a 
relação de supremacia como garantia à consecução do interesse público e o movimento de revalorização do direito constitucional.  O problema 
da pesquisa busca responder a seguinte pergunta: as prerrogativas utilizadas pela Administração Pública, quando em juízo, podem ser 
aproveitadas na defesa de um interesse que não seja de finalidade pública?  A investigação possui o seguinte objetivo geral: a partir da 
Constituição de 1988, busca-se analisar o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular com foco na atividade administrativa 
onde os privilégios e garantias são utilizados ainda que não exista interesse público a fundamentar sua atuação. Apresenta, ainda, os seguintes 
objetivos específicos: (1) analisar a atuação da soberania do interesse público sobre o particular de acordo com o movimento de revalorização do 
direito constitucional; (2) investigar a viabilidade de um controle externo à atividade administrativa discricionária; (3) analisar a razoabilidade da 
manutenção dos privilégios processuais da Administração Pública quando o interesse processual não versar sobre interesse público sobre o 
particular, mas de fins exclusivamente econômico. A metodologia a ser adotada pode ser sintetizada em pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica. No que se refere à pesquisa documental, o foco estará voltado ao exame de leis nacionais e estrangeiras, assim como a coleta de 
dados jurisprudenciais acerca da supremacia do interesse público sobre o particular, utilizando-se como categorias em exame neste projeto, tais 
como: “discricionariedade”, “proporcionalidade”, “privilégios”, “interesse público”, “direito fundamental”, “isonomia”. No que diz respeito à 
pesquisa bibliográfica, esta se evidencia a partir do momento que a discussão sobre a matéria se encontra delimitada no campo doutrinário, 
sendo a pesquisa amparada através de artigos científicos, teses e obras. Em relação aos resultados esperados, parcialmente já se conclui que a 
afetação de um interesse como público pela Administração deverá ser aquele obtido com a ponderação dos interesses conflitantes (público 
versus privado), fruto da incidência e desenvolvimento da técnica da proporcionalidade, que visa racionalizar os critérios ensejadores do 
“interesse público prevalente” a um juízo aceito como justo e razoável.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Marcelo Machado Costa Lima

Palavra(s) Chave(s): Ordem Econômica; Globalização; Soberania Constitucional

Título: A RECONFIGURAÇÃO NORMATIVA DA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA EM TEMPOS DE 
GLOBALIZAÇÃO INTENSA

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

No estudo em desenvolvimento, pretende-se a partir de uma análise reflexiva buscar conhecer os atuais pressupostos teóricos e as técnicas 
disponibilizadas pelo próprio sistema jurídico brasileiro para se extrair juízos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas 
subconstitucionais no âmbito da ordem econômica. O fato de se tornar cada vez mais identificável, nos dias atuais, uma reconfiguração do 
conceito de soberania nacional (e, para fins do presente trabalho, soberania constitucional), vem potencializando uma nova postura 
hermenêutica por parte do Supremo Tribunal Federal, que passa a contar, para tanto, com um novo arsenal teórico-filosófico, em sua busca pela 
construção de decisões jurídicas que sejam reconhecidas como legítimas (em face do seu poder de argumentação e persuasão) perante o(s) 
auditório(s) a que se dirige(m). Neste sentido, se por uma lado, tanto a doutrina como a jurisprudência dominante vinham predominantemente, 
até este momento, se utilizado das técnicas hermenêuticas de uma linha filosófico-teórica denominada por “Novo constitucionalismo” ou 
“Neoconstitucionalismo”, que possui entre suas principais características a de que todas as normas da ordem econômica estariam submetidas a 
uma filtragem por princípios jurídicos expressos pela Constituição Federal (vários deles extraídos de valores sociais e mesmo morais); por outro 
lado, um  novo quadro teórico, que parece avançar em direção à hegemonia, leva-nos a considerar não mais ser possível estabelecer análise das 
normas referentes à ordem econômica situadas no texto constitucional (normas paramétricas para controle das normas subconstitucionais), sem 
levar em consideração o processo de globalização a que se submetem, não apenas as economias dos diversos países, mas também suas ordens 
jurídicas. Assim, um quadro argumentativo com forte presença de discursos morais, típico do Novo Constitucionalismo do Pós-Guerra, vai 
paulatinamente, no Brasil e no mundo, cedendo lugar a argumentos de outra segmentação,  de perspectiva pragmática, consequencialista, mais 
afeitos a posições de base filosófico-jurídicas realistas. Nesse sentido, visa-se com o presente trabalho demonstrar que as decisões da Corte 
constitucional brasileira vão, aos poucos, incorporando em sua discursividade, argumentos que, ao se coadunarem a imposições mercadológicas e 
jurídicas externas, exigem uma redefinição semântica das próprias formulações normativas anteriormente assumidas como vigentes no âmbito 
da ordem econômico-constitucional brasileira. Trata-se de uma pesquisa básica estratégica, de natureza qualitativa, sendo os procedimentos 
metodológicos utilizados as pesquisas bibliográfica e jurisprudencial.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: adrianamendonca31@hotmail.com IES: UNICEUMA

Autor(es): Adriana Mendonça da Silva; Nayhara Regia dos Santos Nogueira

Palavra(s) Chave(s): Reforma Trabalhista. Teletrabalho. Direito do Trabalho.

Título: A REFORMA TRABALHISTA (LEI Nº 13.467/2017) E OS NOVOS PARADIGMAS DO TELETRABALHO NO BRASIL

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

A influência da tecnologia nas relações de emprego contribuiu para o surgimento de novas modalidades laborais, em específico, o teletrabalho, 
que se apresenta como espécie do trabalho a distância. A regulamentação surge diante da necessidade do mundo pós-moderno, cada vez mais 
tecnológico e assim, a legislação precisa se reinventar para se adequar às demandas sociais. O teletrabalho é caracterizado pela utilização de 
instrumentos informatizados e telemáticos, capazes de modificar o modo como se relacionam empregado e empregador. As relações de emprego 
e trabalho são diferenciadas através da análise dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, bem como os direitos inerentes aos 
teletrabalhadores, em específico, a remuneração da extrajornada e o sobreaviso com a utilização de instrumentos telemáticos e informatizados. 
Objetiva-se discutir o teletrabalho e as suas implicações, bem como as modificações advindas que inovam ao equiparar os meios pessoais de 
direção aos meios telemáticos e informatizados. O art. 75-B da CLT estabelece que a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 
trabalho externo, confirmando assim, que a utilização destes meios tecnológicos é a exteriorização do poder de direção patronal, mediante 
subordinação. A legislação deve se adequar à realidade, regulamentando as relações de trabalho, com o fim de garantir os direitos fundamentais 
e concretização dos princípios constitucionais sociais e o direito material trabalhista. Em boa parte dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos o 
teletrabalho é uma realidade, e como tal, vem evoluindo com vistas a modernizar a seara trabalhista. Através desta pesquisa, objetiva-se discutir 
a modalidade de emprego teletrabalho e as suas implicações, bem como as modificações advindas com a Lei nº 13.467/2017. Apresentar-se-ão as 
modalidades do teletrabalho: teletrabalho em domicílio, teletrabalho em telecentros e teletrabalho móvel.  Outro ponto a ser destacado são os 
impactos da Lei nº 13.467/2017 sobre o teletrabalho, em específico, o estabelecimento da jornada de trabalho do teletrabalhador. O 
teletrabalhador só faz jus às horas extras uma vez que a sua jornada de trabalho é devidamente controlada. Assim, os meios telemáticos e 
informatizados devem ser utilizados também para este fim, fazendo com os teletrabalhadores tenham os seus direitos trabalhistas assegurados. 
A pesquisa é bibliográfica, através do uso de periódicos, doutrinas, dissertações e julgados. A Reforma Trabalhista trouxe à baila implicações 
substanciais ao teletrabalho, a primeira delas foi trazer o vocábulo teletrabalho ao texto celetista, nos moldes do artigo 75-B da CLT. No que tange 
a disponibilização dos instrumentos de trabalho pelo empregado, deve-se concluir que a norma trata da disposição do reembolso desde o 
contrato de trabalho, portanto, não se deve afirmar que o empregado deverá arcar com os ônus empresariais, face à descaracterização, inclusive, 
da figura do empregador, consolidada e positivada no texto normativo celetista, como responsável pelos riscos da atividade empresarial. Neste 
sentido, concluiu-se que o uso da tecnologia está cada vez mais presente em todas as relações trabalhistas. Empregado e empregador podem 
fazer reuniões através de aplicativos no celular, contratos laborais podem ser firmados à distância e o modo como se relacionam os sujeitos 
destas relações transcende os limites geográficos. Assim, a legislação deve se adequar à realidade, abrangendo o maior número possível de 
trabalhadores, com o fito de assegurar-lhes direitos fundamentais. O teletrabalho é uma realidade, e como tal, vem evoluindo com vistas a 
modernizar a seara trabalhista.
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RESUMO

O tema desta pesquisa visa analisar a reforma trabalhista, quanto aos princípios da indisponibilidade e da irrenunciabilidade dos direitos 
trabalhistas em face do trabalhador hipersuficiente. A referida lei, prestes a completar dois anos de vigência, introduziu parágrafo único, ao artigo 
444, da CLT, permitindo que a livre estipulação das condições contratuais do empregado, portador de diploma de nível superior e que perceba 
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, tenha a mesma eficácia legal 
e preponderância sobre os instrumentos coletivos, que em prática implica na possibilidade desse trabalhador firmar acordo individual trabalho, 
dispondo de garantias preconizadas pelos princípios da indisponibilidade e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O problema de 
pesquisa é: aferir se o empregado qualificado, que ocupa diferenciada posição na hierarquia da empresa, que percebe salários e benefícios 
superiores dos demais, tem capacidade de negociar condições contratuais diferenciadas? O objetivo geral, pertinente ao problema, foi de 
analisar, a luz dos julgados e jurisprudências do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que exerce jurisdição sobre os Estados do Pará e 
Amapá, se para tais trabalhadores a reforma trabalhista expõe a negociações prejudiciais, como a redução salarial e a renuncia ao acesso à tutela 
jurisdicional do Estado. A metodologia utilizada é a de análise dos julgados e jurisprudência do TRT8 cujo objeto tenha sido o posicionamento 
judicial quanto ao questionamento acerca da validade e eficácia dessas cláusulas nos contratos individuais de trabalho. A míngua de dissídios 
judicializados que tenham alcançados a fase recursal, os resultados tornam-se igualmente escassos e não abalizam conclusões consistentes de 
modo a representar dados confiáveis. A nova realidade nas relações de trabalho apresenta um tendência de flexibilização das normas de direito 
do trabalho, por outro lado é inegável que atendeu a um reclamo dos empregadores, que desejavam maior segurança jurídica nos compromissos 
firmados com os empregados altamente qualificados, ocupantes de elevadas e destacadas posições na estrutura hierárquica das empresas e que 
recebem altos salários. Assim, conclui-se que o presente trabalho apesar de não possuir dados relevantes, não quer dizer que o assunto não é 
relevante. Ao contrário, espera-se que a pesquisa atinja o resultado esperado e 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

A presente pesquisa tem como escopo realizar uma breve delimitação do entendimento doutrinário e jurisprudencial, no cenário brasileiro, 
acerca das questões pertinentes à reserva do possível como limitação à efetivação dos direitos fundamentais sociais, em especial, o direito 
fundamental à saúde no Brasil, haja vista que exige uma análise minuciosa, visando sempre alcançar em maior grau a dignidade da pessoa 
humana. OBJETIVOS e/ou HIPÓTESES: O objetivo geral da pesquisa proposta é analisar a aplicação deturpada da teoria da reserva do possível 
diante das inúmeras violações aos direitos assegurados no ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente, busca-se garantir o mínimo de 
condições indispensáveis à manutenção da vida com dignidade, por meio de políticas públicas, objetivando a efetiva garantia dos direitos 
fundamentais sociais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. METODOLOGIA: Através desta ampla pesquisa, 
buscar-se-á um respaldo tanto na doutrina como na jurisprudência, com a análise de casos concretos a partir dos interesses da sociedade
brasileira, como a teoria da reserva do possível tem sido aplicada como um obstáculo na concretização dos direitos fundamentais sociais, em 
especial o direito fundamental à saúde que encontra-se interligado ao direito à vida e à existência condigna, por meio de uma abordagem 
quantitativa, qualitativa, dialética e lógica através do método hipotético-dedutivo. CONCLUSÕES: O presente estudo pretende-se apresentar uma 
temática que tem relevância social já que é indiscutível a relação que há entre o discurso jurídico e a realidade, entre a máxima proteção e 
promoção aos direitos fundamentais asseguradas pela Carta Magna de 1988, bem como o argumento retórico e desproporcional da aplicação da 
reserva do possível, no que tange à efetivação dos direitos fundamentais sociais que devem ser assegurados com fins nos fundamentos e 
objetivos do Estado democrático de direito. No entanto, a efetivação dos direitos fundamentais sociais se esbarra em alguns limites, quais sejam, 
a alegação de custos, escassez de recursos, ausência de reserva orçamentária e entre outros, entretanto, constatou-se que não podem ser 
considerado como justo motivo para a omissão estatal, uma vez que a administração pública deve comprovar que empregou todos os recursos 
disponíveis e existentes, em consonância com as vinculações constitucionais, visando preservar o conteúdo mínimo necessário para a garantia de 
uma vida digna. Desse modo, a reserva do possível tão mal interpretada não poder ser argumento para obstaculizar a efetivação dos direitos 
sociais, tendo em vista que os limites relativos à reserva do possível, à razoabilidade e à mínima existência devem ser melhores especificados, 
para garantia da segurança jurídica e respeito à ordem constitucional, tendo em vista que são conceitos amplos ou de difícil determinação e 
fundamentação. Os Tribunais superiores devem fixar os critérios de análise adotados em cada caso, transmitindo maior segurança jurídica nas 
decisões e legitimidade à sua atuação participativa na implementação dos direitos sociais, em especial o direito fundamental à saúde no Brasil, 
através de ampla avaliação dos problemas envolvidos em cada caso concreto e motivação das escolhas adotadas. RESULTADOS: Com o despertar 
do interesse sobre o tema, a pesquisadora e demais interessados têm contribuído com diversos debates proveitosos e enriquecedores acerca do 
tema central da pesquisa, tendo em vista que os direitos fundamentais sociais, além de serem vistos como resultado das reivindicações de caráter 
social, busca-se atender às necessidades sociais, garantindo condições dignas de vida à toda a sociedade, permitindo que todos gozem de seus 
direitos básicos e de suas liberdades, bem como tenham igualdade de oportunidades.
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo abordar a responsabilidade civil dos genitores face ao abandono afetivo sofridos pelos filhos menores, e a 
reflexão sobre a importância jurídico e social do dever de cuidado com a prole, mostrando quando se caracterizará o real abandono e quais serão 
as consequências. A criança e o adolescente possuem formação psíquica, biológica, afetiva e moral indissociáveis da manutenção da convivência 
e da boa relação com os pais. Assim, garantir a proteção necessária de todos os direitos dos menores é dever constitucional imposto à família, à 
sociedade e ao estado. Nesse ínterim, se a família e sociedade não cumprirem com os seus deveres, recai então ao Estado a responsabilidade de 
cuidar, no qual possui sua condição de desenvolvimento, que são prioritários, fundamentais e indisponíveis. Além disso, expõe quais as posições 
dos Tribunais perante os casos e seus entendimentos atuais, bem como, apresentar argumentos sólidos e conclusivos da possibilidade de 
aplicação da responsabilidade civil nas relações familiares. Para tanto, o presente trabalho relaciona a evolução do direito de família até os 
modelos atuais e os principais princípios aplicáveis, a caracterização do abandono afetivo, a responsabilidade civil dos genitores e a indenização 
aplicável. Com o estudo, concluiu-se que o abandono afetivo pode criar problemas irreparáveis no menor, e para tanto, para que se amenizem 
tais conflitos gerados, é cabível a indenização como uma forma de punição ao não realizar o dever de cuidar, sendo que, tal indenização possui 
respaldo na Constituição Federal, Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de jurisprudências e projetos de Leis. Este trabalho 
foi construído na pesquisa bibliográfica e jurisprudencial acerca do tema, investigando também a doutrina repousada nos meios eletrônicos, 
analisando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para enriquecer e embasar as informações, permitindo 
aprofundamento e possíveis considerações ao estudo.
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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre a lei anticorrupção no Brasil e procura responder ao seguinte questionamento: É possível a aplicação da 
responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas, para sanções que vão além da reparação dos danos? O artigo traz uma análise conceitual e 
doutrinária sobre corrupção e responsabilidade objetiva e discorre sobre os questionamentos sobre a Lei 12.846/13 e suas inovações. Todo o 
trabalho foi baseado em revisão bibliográfica e apresentação de dados estatísticos da aplicação da legislação. Apesar das discussões doutrinárias 
sobre a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva independente de mensuração de dano, a partir do estudo realizado não foram 
encontradas razões que pudessem apontar para a inconstitucionalidade da lei anticorrupção e sua não aplicação, em virtude do pouco tempo de 
vigência e da ausência de julgados e jurisprudência no assunto tratado. O referido artigo trata sobre a responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, prevista na recente Lei Federal 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, nos processos de responsabilização administrativa das pessoas jurídicas infratoras. A aplicação de sanções condenatórias, que vão 
além da reparação do dano, requer como regra no ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da área jurídica, a comprovação de culpa 
do agente para sua imputação, o que não ocorre na Lei Anticorrupção brasileira. O presente artigo abrange as áreas de conhecimento 
relacionadas ao direito administrativo e civil e inicialmente apresenta uma revisão bibliográfica sobre a responsabilização civil objetiva, com 
posicionamento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema. Em seguida, é realizada a conceituação do tema “corrupção”, fazendo um retrospecto 
histórico, assim como o contexto de elaboração da legislação anticorrupção brasileira. Por fim, são apresentados os principais questionamentos 
sobre a aplicabilidade da Lei Anticorrupção em seus assuntos mais relevantes com o posicionamento de estudiosos do tema, a fim de responder à 
seguinte pergunta: é possível a aplicação da responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas, para sanções que vão além da reparação dos danos? 
O tema escolhido se apresenta atual e de extrema relevância no contexto social e jurídico, por se tratar de uma mudança na legislação em relação 
à responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas para os delitos relacionados à corrupção. O tema possui divergências de 
entendimento entre os operadores do direito, tanto em relação aos impactos ainda desconhecidos nas atividades das pessoas jurídicas, pelo 
pouco tempo de vigência da lei, quanto pela ausência de jurisprudência sobre o assunto, aspectos importantes para o amadurecimento da 
matéria.
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RESUMO

O presente projeto visa reunir informações que auxiliem na identificação de violações no campo moral dentro do ambiente laboral e estudar 
meios de garantir que sejam punidas. Também se voltará para a questão do ressarcimento das vítimas de tais abusos, com estudo dos 
parâmetros legais e da jurisprudência temática disponível. Durante a pesquisa, poderão ser utilizados casos nacionais e internacionais, sejam ou 
não de repercussão duradoura, para ilustrar os pontos principais abordados. Pretende-se mostrar que a responsabilidade civil é a obrigação de 
responder pelos desvios às normas, quando nascem consequências jurídicas em função de um ato ilícito praticado pelo agente, devendo o 
ofensor responder pelo prejuízo ou dano a que deu causa e, consequentemente, repará-lo. Objetivos específicos – Pretende-se demonstrar que 
ofensas à integridade física, à saúde ocupacional, à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho devem ser 
reparadas na forma da lei. A metodologia utilizada será a bibliográfica, com realização de leitura e fichamento das obras dos autores 
correspondentes ao tema abordado em pesquisa. O uso da rede mundial de comutadores - Internet - auxiliará na pesquisa de casos 
internacionais de grande repercussão, e saber quais foram as consequências jurídicas para os infratores e as vítimas. O ocorrência de assédio 
moral e outros meios de abuso de poder estigmatiza o empregado, causando-lhe danos de ordem psicológica, e por isso merece repressão pelo 
Direito, que deve sempre zelar para que a relação de subordinação que envolve o emprego não se torne passe livre para atos que violem direitos 
da personalidade do empregado. É passível de indenização por dano moral, material e à imagem, nos termso da Constituição Federal e Código 
Civil. O Projeto de Lei 4742/2001 pretende incluir no Código Penal o crime de assédio moral no trabalho, criando um artigo 146-A. A proposta foi 
aprovada na Câmara em março de 2019, prevendo a necessidade de representação.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a inserção da discussão sobre a utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos, fortalecidos pelo 
Código de Processo Civil de 2015, em especial o instituto da conciliação, no Direito do Consumidor, um dos ramos do Direito mais demandados 
judicialmente no país. Sabendo da crise pela qual o judiciário brasileiro está atravessando, operando acima de sua capacidade, são notáveis os 
prejuízos trazidos à entrega da tutela jurisdicional intimamente ligados ao conceito defendido pelo professor Kazuo Watanabe referente ao 
princípio do acesso à justiça, no qual o jurisdicionado deve, não somente ter meios de ter sua pretensão analisada pelo Poder Judiciário, mas 
também que tal análise respeite o princípio da duração razoável do processo e que, além disso, obtenha uma decisão justa para o caso concreto. 
Em uma relação de consumo, o consumidor é a parte mais frágil, hipossuficiente e, por isso a Lei 8.078/90 instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Entretanto, o CDC não foi o suficiente para compelir as empresas fornecedoras de bens e serviços a agir com mais cautela e 
priorizar os seus clientes, tendo em vista a grande quantidade de ações consumeristas nos tribunais brasileiros. É nesse cenário que, em 2015, é 
promulgada a Lei 13.105, conhecida como Novo Código de Processo Civil que, dentre outros destaques, dá especial importância para a utilização 
dos métodos de solução consensual de controvérsias como a mediação, a conciliação e a arbitragem, sendo tal destaque confirmado pela edição 
da Lei 13.140/15 que dispõe sobre a mediação. A pesquisa, que está em andamento no Campus Nova América, RJ, tem como referencial teórico, 
especialmente, os aportes dos civilistas Fernanda Tartuce e Alexandre Catharina, além da literatura de outros autores sobre o tema. A pesquisa se 
desdobra em duas fases. A primeira diz respeito ao tratamento doutrinário dado aos métodos alternativos de solução de conflitos, demonstrando 
a importância dada ao tema no atual sistema jurídico brasileiro. Na segunda fase, considerando a dimensão do judiciário brasileiro, será realizada 
pesquisa empírica nas Varas Cíveis do Fórum Regional do Méier, no Rio de Janeiro, através de acompanhamento presencial das audiências de 
conciliação para comprovar como o instituto está sendo aplicado e se está apto a entregar uma resposta satisfatória ao tutelado no concernente 
à apreciação da causa pelo judiciário como também que os fornecedores se conscientizem e comecem a prestar um melhor serviço aos 
consumidores, diminuindo, assim, a quantidade de demandas judiciais, alcançando uma cultura de paz e de consensualidade na resolução dos 
conflitos consumeristas. A partir da amostra colhida, aplicar-se-á a metodologia qualitativa para tais identificações no andamento das audiências. 
Até o momento foram assistidas três audiências, das sete programadas, e a conclusão parcial é de que a conciliação não está sendo utilizada 
corretamente uma vez que os conciliadores somente questionam aos réus se possuem ou não proposta de acordo e não interferem na 
comunicação entre as partes. Foi percebido também que, como os advogados dos réus, na maioria das vezes, não estão a par detalhadamente do 
processo e os prepostos também não são pessoas com poder de decisão das empresas, não há margem para discussão de propostas no decorrer 
da audiência. Assim, até o presente momento, percebe-se que esse método não está sendo eficaz no desafogamento do judiciário e, tampouco 
na difusão da cultura da consensualidade preconizada no Código de Processo Civil de 2015.
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RESUMO

O presente resumo é uma análise inicial com o olhar crítico acerca do nosso atual sistema de acesso à justiça e se a sociedade como um todo se 
encontra preparada para lidar com formas consensuais de acesso à justiça. Isto porque, com o crescente fortalecimento do Poder Judiciário 
houve ao longo dos anos explosão de litigiosidade, assoberbando os Tribunais que não estavam preparados para a grande quantidade de litígios 
que passaram a ser ajuizados. A falta de estrutura dos Tribunais, número insuficiente de magistrados e servidores, além dos diversos caminhos 
processuais possíveis fizeram com que o grande número de ações judiciais anualmente propostas não fossem absorvidas de forma eficaz pelo 
Poder Judiciário, impactando diretamente na efetividade e busca real pela justiça. Visando agilizar e trazer celeridade para as demandas 
ajuizadas, viu-se a criação de mecanismos pelos Tribunais buscando agilizar a solução dos conflitos e, consequentemente, desafogar o Poder 
Judiciário. Dentre esses mecanismos está o chamado “Projeto Expressinho” criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede 
dos Juizados Especiais Cíveis, que consiste na aproximação das partes das demandas judiciais em que envolvam no pólo passivo pessoas jurídicas 
com número significativo de ações judiciais distribuídas, a fim de que as mesmas consigam dirimir pacificamente seus conflitos, em especial 
através do oferecimento de acordos que sejam vantajosos para ambas as partes. Através do método de observação como ouvinte e análise dos 
acordos realizados foi possível estabelecer um parâmetro de visualização inicial, percebendo que o cidadão não entende, em sua maioria, os 
procedimentos que estão sendo realizados e quais as vantagens e desvantagens da realização dos mesmos, ademais, as pessoas jurídicas que ali 
estão no polo passivo, quando trazem alguma proposta de acordo, normalmente não a trazem com efetiva margem de negociação, o que, em 
diversos casos observados, acaba por inviabilizar a solução do conflito. A pesquisa demonstra que existe uma boa aceitação das formas 
extrajudiciais de resolução de conflitos e até mesmo acreditam que estas são garantia de acesso à justiça em âmbito hipotético, entretanto, 
quando analisadas na prática forense muitos usuários expressam descontento com o ato, diante de tal ambiguidade é necessário entender qual o 
ponto em que o jurisdicionado deixa de acreditar nas formas consensuais para a solução de seus conflitos. Diante de tal cenário inicialmente 
verificado e ainda em fase de observação e pesquisa, sob o olhar crítico, se conclui que os jurisdicionados, em sua grande maioria, não estão 
preparados para lidar com os conflitos de forma consensual, sendo certo que os conflitos jamais deixarão de existir, pois são inerentes ao ser 
humano, mas a questão aqui latente é como se lida com os mesmos e como trazer a sociedade para efetivar esse novo olhar.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como escopo analisar as principais propostas de alteração da legislação federal em matéria ambiental. Destacam- se 
propostas abordando temas como o licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, demarcação de terras indígenas e de áreas de 
preservação permanente e a regulamentação do uso de agrotóxicos, rotulagem de alimentos geneticamente modificados, propostas de alteração 
na Lei da Mata Atlântica.  Inicialmente, pretende-se tratar com maior profundidade as propostas de revisão do licenciamento ambiental no Brasil 
e flexibilização da liberação de agrotóxicos, tendo em vista a possibilidade de retrocessos efetivos diante de propostas como a do Projeto de Lei 
3.729/04 e com a PEC 65/2012, assim como possibilidades de avanço do Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como PL do Veneno. Fundamental 
se faz, portanto, a análise destes temas, ainda em debate no Congresso, e também de outras importantes propostas legislativas com profundo 
impacto na regulação jurídica do meio ambiente no Brasil.  Vivemos um momento delicado do direito ambiental no país, o que por si justifica uma 
pesquisa mais aprofundada sobre os temas mencionados acima, considerando a pluralidade de interesses envolvidos e o caráter irreversível dos 
possíveis danos. Assim, com suporte do método de investigação dedutiva e bibliográfica, busca-se a compreensão e contextualização crítica dos 
cenários possíveis (avanços e retrocessos) em matéria de legislação ambiental no Brasil em nível federal. Problema de pesquisa: Considerando a 
constante iminência de possíveis retrocessos legislativos em matéria de proteção ao meio ambiente no Brasil, especialmente os Projetos de Lei 
que visam a flexibilização dos padrões e mecanismos de preservação ambiental em favor de interesses econômicos, urge o questionamento 
quanto à legitimidade de tais medidas. Pode o meio ambiente saudável, enquanto direito fundamental, ter sua manutenção relativizada? Até que 
ponto pode-se invocar a necessidade de crescimento econômico sem que se busque, ao mesmo tempo, a sustentabilidade dos recursos naturais
e da vida na terra? Objetivo geral: Analisar as principais propostas de alterações legislativas no congresso Nacional e no âmbito da União à luz da 
Constituição e do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental. Busca-se analisar se os projetos em temas estratégicos como 
Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento, espaços especialmente protegidos, Lei da Mata Atlântica, regulação e rotulagem de OGMs, uso 
de agrotóxicos, possuem respaldo constitucional e principiológico. Objetivos específicos: - Contextualizar e avaliar a implementação das 
alterações legislativas propostas no âmbito federal relacionadas à proteção do meio ambiente. - Verificar as variáveis e disposições dos Projetos 
de Lei pertinentes, bem como sua recepção do ponto de vista principiológico-constitucional. - Correlacionar Projetos de Lei e Emendas 
Constitucionais conexos com temas estratégicos como Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento, espaços especialmente protegidos, Lei da 
Mata Atlântica, regulação e rotulagem de OGMs, uso de agrotóxicos. Metodologia: Será utilizado como método de abordagem geral o indutivo e 
procedimental. Levando em conta que os fatos não podem ser considerados fora de seu contexto. Para coleta e análise de dados, o método 
preferencial é o bibliográfico, incluindo pesquisa legislativa e jurisprudencial.  Tal pesquisa será pautada pela perspectiva   interdisciplinar do 
Direito Ambiental correlacionada ao desenvolvimento.  Evidenciando, assim, observações de casos da realidade concreta e da deliberação dos 
Projetos de Lei em questão nesta pesquisa. Desta forma, caracteriza-se como pesquisa exploratória, qualitativa e aplicada. Resultados e 
Conclusões: Pesquisa será iniciada nos termos do PIBIC em 2019.2.
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RESUMO

A sociedade democrática brasileira é profundamente guiada pela obediência à legislação vigente, e por isso causa certa estranheza que seja dada 
pouca, ou quase nenhuma, atenção ao ensino destas normas legislativas no ensino básico e fundamental. Este artigo busca analisar as diretrizes e 
bases da educação brasileira, uma vez que o Ensino Fundamental é a forma de preparar os jovens para um mundo midiático forte e atravessado 
por um verdadeiro bombardeio de leis e normas que se multiplicam a cada momento.  Nesse contexto, verifica-se que efetivar a educação é 
conscientizar para uma moral política, criminal e jurídica, bem como potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que este se 
torne apto para conviver em sociedade. Exige-se, pois, problematizar o desenho da instituição escolar, que não tem conseguido atender sua 
comunidade, ou seja, não acompanha o desenvolvimento das formas de cidadania e sociabilidade, cabendo a seus operadores a função de 
defensores da paz, diante das inúmeras formas de violência cada vez mais sutis e humilhantes. Sabe-se que leis são conceitos, que devidamente 
elaborados podem ser entendidos pelas crianças e que, por óbvio, das mais básicas regras da sala de aula até um processo legislativo mais 
complexo existe um longo trajeto traçado de amadurecimento dos alunos, mas independentemente do nível destes, educadores tem a 
responsabilidade de ensinar noções das ciências jurídicas, história e estudos sociais aos seus alunos, pois ensinar às crianças acerca das leis, da 
história e da política de uma nação não é apenas acrescentar mais uma disciplina num currículo muitas vezes já demasiado extenso, mas sim 
modelar cidadãos engajados e responsáveis. Ademais, conforme se examina nos textos de algumas leis como, por exemplo, a Lei nº 9.795/99, 
que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental; a Lei nº 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso; a Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, há a obrigação da complementariedade dos mencionados assuntos no 
currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, a fim de garantir-lhes o respeito, a valorização e produzir conhecimento sobre a matéria. 
E ainda, nos termos da Lei nº 11.304/2006 o poder público deve desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres nas 
relações domésticas e familiares e, para tanto, poderia fazê-lo no âmbito escolar. A educação básica deve ser pensada no tipo de homens e 
mulheres que a sociedade brasileira terá daqui há vinte anos, os quais participarão de um mundo diverso. Desta forma, pode-se concluir que 
ensinar os alunos como serem produtivos indivíduos numa sociedade moderna, que se reinventa a cada momento, incluindo noções 
constitucionais sobre como funciona o governo e instruindo acerca da legislação em geral, faz parte importante processo desta conscientização. 
Por fim, para o desenvolvimento do presente trabalho é utilizado o método hipotético-dedutivo, com o intuito de comprovar implementação do 
estudo de noções do Direito Constitucional em escolas de ensino fundamental, tendo como parâmetro a evolução social na contemporaneidade, 
por meio de uma mudança na formação de uma nova geração, mais preparada para, através de um real entendimento das leis e princípios legais, 
proporcionar o desenvolvimento de um país mais justo e solidário.
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RESUMO

O reconhecimento jurídico da proteção  do direito à cidade  é uma importante conquista dos movimentos populares e entidades reunidos nos 
fóruns e lutas sociais em defesa da reforma urbana e da mudança dos paradigmas convencionais de gestão das cidades, e de sua adequação aos 
preceitos de cidades justas e democráticas, conforme preconizados  nas Conferências Habitat ( ONU). O presente trabalho de pesquisa tem por 
objeto a problematização do especial  processo de regularização fundiária da Ocupação Manoel Congo, localizada na região central da cidade do 
Rio de Janeiro, um trecho do  território da cidade caracterizado pela alta especulativa dos terrenos e intensas disputas fundiárias, à luz do 
instrumental teórico do Direito da Cidade. A produção do espaço urbano no território da cidade se fez sob a lógica privilegiada  do capital 
imobiliário e financeiro e a primazia da concepção privatista do espaço urbano, tendo forte viés excludente, segregacionista, de classe e 
étnicorracial, em contraste com as  funções sociais da cidade antevistas na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade ( Lei 10.257/01). 
No ordenamento jurídico pátrio a  Lei 11.977/09 instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida, destinado ao custeio de moradias  às populações 
de baixa renda, concessão de crédito e descontos nos emolumentos registrários, intrinsecamente  vinculado ao programa, o instrumento de 
regularização fundiária de interesse social viabiliza o direito de acesso à terra e a  titulação da propriedade imobiliária. O artigo 46  do diploma 
legal conceitua  a regularização fundiária como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de 
assentamentos irregulares e á titulação de seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Ocupação Manoel Congo está localizada no Centro da 
cidade do Rio de Janeiro, cuja  origem remonta ao ano de 2007 com o movimento de ocupação do prédio situado na rua Alcindo Guanabara, 20, 
antiga sede do INSS, vinculada a uma experiência autogestionária de produção de moradia apoiada noprograma de regularização fundiária Minha 
Casa, Minha Vida- Entidades, em contraposição à lógica privatista e de financeirização intrínseca a produção do espaço  urbano no território da
cidade. Produto histórico dos movimentos sociais de luta pela reforma urbana, a Ocupação Manoel Congo está organicamente vinculada ao  
Movimento Nacional de Luta pela Moradia ( MNLM), fundado na década de 90 , na esteira dos debates sobre o direito à cidade durante o 
processo de organização do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, em conjunto com outros movimentos sociais expressivos: o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto( MTST), a União Nacional por Moradia Popular ( UNMP), a Central de Movimentos Populares ( CMP), entre outros 
congêneres. A pesquisa   está estruturada em torno de alguns eixos  essenciais: ( a) as especificidades do processo de regularização fundiária da 
Ocupação Manoel Congo, conquistas e impasses decorrentes da vinculação  ao PMCMV- Entidades; (b) o reconhecimento das estratégias, 
mecanismos de pressão, organização, estrutura interna e gênese  do MNLM e os limites do ativismo urbano de luta pelo direito à moradia na 
presente conjuntura de banalização de medidas de exceção, repressão  e criminalização de momentos sociais, vide o impacto da Lei 
Antiterrorismo ( Lei 13.260/16)  e o trâmite do PLS 272/16 ;  (c) os avanços e recuos das políticas oficiais de regularização fundiária sistematizadas 
na Lei 11.977/09 , marco regulatório de reconhecimento dos assentamentos informais. Os estudos clássicos de Henry Lefebvre e David Harvey 
sobre a produção do espaço urbano , as fontes. documentais  das Conferências Habitat, além dos estudos de Edésio Fernandes, Bethânia 
Alfonsin, Alex Magalhães, Enzo Bello, constituem o alicerce teórico do presente trabalho.
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RESUMO

A pesquisa tem como propósito descrever e apresentar reflexões, a partir da análise de dados empíricos, sobre aspectos relacionados à 
fundamentação das decisões judiciais proferidas nos Juizados Especiais Fazendários-JEFs da Comarca do Rio de Janeiro, num contexto sociológico 
pós-moderno,caracterizado,no campo jurídico,entre outros,pelo crescente movimento de racionalização do processo judicial,traduzida,em alguns 
casos,em decisões carentes de fundamentação capaz de sustentá-las, tal como preceitua o art.489, §1º do CPC.A esse respeito, apesar dos 
termos do enunciado n.162 do FONAJE,que afasta a aplicação do art.489 do CPC em razão dos termos do art. 38,caput,da lei n. 9.099/99,a 
controvérsia foi fulminada pelo entendimento firmado no Fórum Permanente de Processualistas Civis–FPPC,conforme enunciado n.309,que 
estabelece que o disposto no §1º do art.489 do CPC é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais.A pesquisa teve como espeque metodológico a 
análise qualitativa e empírica de dados obtidos a partir do acompanhamento de 3(três)processos de conhecimento propostos por policiais 
militares em face do Estado do Rio de Janeiro,em que buscavam a devolução de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda 
incidente sobre a verba de natureza indenizatória auxílio-moradia.Um dos objetivos da pesquisa foi o de demonstrar que,mesmo em causas de 
baixa complexidade,em tese,mais céleres,o descumprimento,pelo magistrado,do dever de fundamentação das decisões judiciais compromete a 
duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.Sob o prisma do direito material,o tema objeto dos processos de 
conhecimento acompanhados já foi pacificado pelo Judiciário,sendo necessário aos policiais militares apenas comprovarem a realização do 
desconto indevido e o período de ocorrência para a definição da quantia a ser devolvida.Tal contexto jurídico,prima facie,indicava que a 
prestação jurisdicional pretendida seria obtida em prazo razoável.Mas,a análise dos processos revelou,entre outros,dois pontos que merecem 
destaque:a prolação de decisões sem a devida fundamentação e a incapacidade do magistrado de se retratar de decisão tecnicamente 
inadequada.Por exemplo,cita-se processo em que o autor,com domicílio legal no município do Rio de Janeiro,teve o feito extinto sem resolução 
de mérito,ao argumento de incompetência territorial do juízo,o que foi tecnicamente afastado em sede de embargos de declaração,vez que o juiz 
ignorou o domicílio legal do demandante.O magistrado manteve a decisão embargada,e o que é pior:sem fundamentar a decisão de que julgou 
esses embargos,o que conduziu à oposição de embargos dos embargos,também rejeitados sem fundamentação.A decisão foi revertida em sede 
de julgamento de Recurso Inominado,mas,a decisão defeituosa proferida gerou acréscimo de 6(seis)meses à duração do processo;além de causar 
prejuízo ao cidadão quanto ao acesso à justiça,contribuiu para piorar a sobrecarga de trabalho do Judiciário,vez que o processo retornou à sua 
marcha inicial para julgamento.Em outroprocesso,a 
ausênciadefundamentaçãonoatodecisóriofoiaindapior,poiscomprometeuoméritodademanda.Ao entender queo autordeixou de 
cumprirdeterminadoenunciado,ojuizextinguiu o processocom resoluçãodomérito,utilizando como fundamentação só a menção a tal 
enunciado,revelando o duplo defeitodecisório:extinção do processo sem possibilitar a juntada do documento que entendia necessário;e resolver 
o mérito.A análise dosdados permiteinferir que,mesmo noscasos emque a matéria objetodedemanda é de baixa complexidade,tratada nos JEFs,a 
deficiência de fundamentação das decisões judiciais gera prejuízos aos jurisdicionados,senão por comprometer a duração razoável do 
processo,pelo julgamento equivocado do mérito, medida que contraria o movimento do próprio judiciário de prover o efetivo acesso à justiça em 
prazo razoável.
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RESUMO

O tema proposto faz parte de uma pesquisa sobre Direito Digital, explorando sua aplicabilidade, dimensão e as necessidades suplicadas pelo 
mercado contemporâneo. A partir do conhecimento das novas carreiras, habilidades e possibilidades é que se nota a carência de novos 
profissionais aptos a ingressarem nas diretrizes da Indústria 4.0. A pesquisa visa verificar os novos desafios do ensino jurídico no Brasil, 
observando-se a necessidade de uma reformulação das matrizes curriculares, para possibilitar um ensino por competências e desta forma 
proporcionar uma formação mais especializada e dinâmica para o novo perfil profissional exigido no mercado: o do advogado 4.0. A metodologia 
utilizada é a revisão bibliográfica, a partir de livros e periódicos, nacionais e internacionais, para melhor descrever, argumentar e delinear os 
objetivos da pesquisa, que, embora em fase inicial, se propõe a comparar de forma estratégica o novo modelo de ensino europeu, já padronizado 
em diversas universidades, com o atual modelo brasileiro e formular uma proposta de mudança formativa a fim de incentivar o ânimo de 
aprender do aluno, desenvolvendo seu senso crítico e desenvolvendo suas habilidades práticas. O resultado dessa busca demonstra uma 
necessidade de inserção de novos conceitos e disciplinas na formação jurídica, tais como gestão, Marketing, TI, com possibilidades 
interdisciplinares, possibilitando desta forma a inserção no mercado de profissionais especializados nas novas áreas jurídicas, como advogados de 
startups, business lawyers, programadores jurídicos, especialistas em LGPD ou propriedade digital. Não se quer dizer com isso que seja impossível 
um profissional alcançar tais formações com o padrão que temos atualmente, porém, não é tarefa simples considerando que o profissional 
precise cursar mais de uma graduação ou várias especializações, como é o exemplo do bussynes lawyer, que contempla conhecimentos em 
direito, gestão e economia. As mudanças mercadológicas e os anseios da sociedade também vão empurrando o mercado jurídico para esse 
aperfeiçoamento, visto que a utilização de métodos adequados de solução de conflitos com plataformas digitais vêm de forma exponencial 
auxiliando o Judiciário, a exemplo do portal “consumidor.org” que desde junho de 2014 atua no mercado brasileiro e até dezembro de 2017 havia 
atendido mais de 980 mil reclamações desafogando o Judiciário. Além de celeridade para o consumidor também foi economizado dos cofres 
públicos visto que os gastos com o Judiciário são pagos, além das custas judiciais, através dos tributos e impostos arrecadados pelo Estado. O uso 
de portais como o “consumidor.org.br” está sendo amplamente difundido e incentivado, como demonstra o acordo firmado entre Ministério da 
Justiça e CNJ pretendendo incentivar desjudicialização, reduzindo nas demandas relativas a consumo que hoje representam 10% do acervo 
processual do Judiciário. Com a diminuição da judicialização deste tipo de pleito os advogados atuantes nesse segmento deverão buscar novos 
caminhos, necessitando de atualização e ampliação nas suas perspectivas de carreira. Desta forma, o ensino universitário contemporâneo deve 
ampliar as trocas de informação, a visão de mercado e o apoio para desenvolver skills que atendam as necessidades desta nova sociedade que 
adentrou nos moldes da quarta revolução industrial e que busca nos novos profissionais na área  jurídica com diversas competências para atuar 
junto a estas novas demandas, de forma completa e integralizada.
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RESUMO

O Estado Democrático de Direito, elemento fundante da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pressupõe, além da obediência a 
regras formais impostas pela legislação, a participação popular nas decisões fundamentais do País. A presente pesquisa delimita-se analisar a 
consciência cidadã dos residentes no Município Castanhal, Estado do Pará a partir da aproximação do cidadão com temas da Constituição Federal. 
Neste contexto, pretende responder se o nível de conhecimento da população do Município de Castanhal em relação a Constituição Federal 
possibilita o exercício pleno da Cidadania. O Objetivo gral consiste em demonstrar que a ausência de um estudo facilitado e educativo da CRFB/88 
é adversidade considerável para o efetivo exercício do direito de cidadania. Em relação aos objetivos específicos, o trabalho foi dividido em 3 
etapas: no primeiro momento foi realizada uma análise a respeito da construção do sentimento cidadão pretendido na Constituição Federal a fim 
de estudar, em um plano objetivo, o papel do cidadão como ser social ciente de direitos e deveres e participante ativo, mesmo que indiretamente 
das decisões políticas que contribuem para o andamento do Estado. Em um segundo momento foi realizado um paralelo entre o ensino da 
Constituição Federal e a contribuição deste conhecimento para a construção da consciência cidadã. A terceira seção dedica-se a análise dos 
resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário com perguntas relacionadas ao conhecimento sobre cidadania e temas da 
Constituição Federal. O desenvolvimento da pesquisa partiu de uma metodologia com abordagem quali-quantitativa, no primeiro momento os 
dados analisados foram de natureza bibliográfica (livros, revistas, artigos) e documental (legislação), no segundo momento foram coletados dados 
empíricos a partir da aplicação e tabulação de um questionário para alunos, colaboradores e demais frequentadores da Faculdade Estácio de 
Castanhal (PA), coletando, ao final 207 amostras. Os resultados da pesquisa empírica apontam que 86% dos entrevistados acreditam que ser 
cidadão é gozar de direitos e ter deveres perante o estado, por outro lado, a grande maioria dos entrevistados nunca leu a Constituição Federal 
(36,7%) Ou apenas leu um artigo ou capítulo (45,9%), além disso, em uma escala de 1 a 10, 66,7% dos entrevistados acreditam que a Constituição 
é pouco obedecida no Brasil, por fim, 60,4% dos entrevistados acreditam que se fossem incentivados a estudar a Constituição Federal isso 
contribuiria para a formação cidadã e 93,2% gostariam que a Constituição fosse ensinada nas escolas. A partir da compreensão dos dados 
coletados na pesquisa, conclui-se que a falta de interesse em cumprir as leis e o desconhecimento sobre a Constituição são os principais 
responsáveis pela desobediência da Carta Magna, e que é papel fundamental dos entes públicos enquanto governo desempenhar políticas 
públicas que possam facilitar o exercício da cidadania e da participação popular, ato que não se evidencia na prática, e que problematiza o 
precário acesso da população as leis em sentindo amplo. Tal omissão do poder público decorre da falta de interesse dos governantes em 
conscientizar indivíduos opinativos e participativos nas decisões do país, e que esta adversidade poderia ser solucionada, dentre outras políticas 
públicas de incentivo, com o estudo prévio da Constituição já nos anos iniciais da Escola.
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RESUMO

O escopo da pesquisa é abordar o liame entre direito e literatura em que por meio do estudo desta relação o operador de direito cria 
possibilidades de enxergar novas ópticas de avaliar e contextualizar a prática jurídica através de uma análise mais profunda acerca da identidade 
do negro na sociedade atual e o papel destes cidadãos, que tem registrado na literatura brasileira, o caminho, a luta e a glória que percorreram 
ao longo da história. Em cada obra lida e apreciada é possível identificar o negro como uma parcela do corpo social que espelha mudanças na 
sociedade e reflete no ordenamento jurídico. Não obstante, é possível ainda identificar a manutenção dos costumes, pensamentos e padrões 
sociais que estão presentes na sociedade atual. Destarte, o artigo busca formas de compreender os anseios que cercam o fenômeno jurídico. 
“Clara dos Anjos” foi selecionada para representar a figura da mulher negra e contraditar ao dogma da neutralidade judicial, esta seleção levou 
em conta além do tema, da importância literária da obra, do contexto na qual o autor viveu e do qual a obra foi escrita, o desafio de ampliar o 
campo de visão sobre uma obra já conhecida, embasada nos textos teóricos elencados, enxergando-a agora através do fenômeno da justiça e da 
relação entre direito e literatura. A enunciação de Lima Barreto na sua vasta obra, e aqui especificamente em Clara dos Anjos, foi traçada pela 
denúncia contra as discrepâncias e os preconceitos sociais que faziam, e de certo modo, ainda faz, parte de uma sociedade limitante, em que a 
valoração da ideia de justiça à época, ofuscava as camadas mais carentes da sociedade. Este recorte foi o ponto de partida para direcionar este 
artigo, na linha de pesquisa de “Direito e Literatura”, na qual se busca entender “O negro em movimento na sociedade por sua identidade: a 
partir das relações discursivas entre direito e literatura”, e no desenvolvimento dos encontros e trabalhos desenvolvidos direcionou-se para este 
recorte, que apesar de ainda não concluso, já vê os frutos desta reflexão proporcionada pela união dos campos do saber, a quebra de paradigma 
e a nova vertente de estudos que são possíveis quando a literatura é vista pelas lentes dos fenômenos jurídicos e as normas doutrinárias do 
direito. Justamente pelo caráter valorativo da justiça, que por si só já dificulta a ampla neutralidade desta. Este artigo poderá ser de grande 
importância dentro do espaço acadêmico que estou inserida e tenciona servir de reflexão para o entendimento da sociedade atual, através do 
conhecimento por meio da literatura de Lima Barreto, de como esta sociedade era no século passado e de como isso se refletiu no atual corpo 
social e para prática jurídica, lembrando a conhecida máxima “o Direito existe em função da sociedade, não a sociedade em função do Direito”
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RESUMO

O intenso debate sobre o impacto da corrupção estimulou diversos Estados a discutirem maneiras de se combater o fenômeno de forma a mitigar 
seus efeitos na economia e em suas instituições democráticas. Para tanto, vários estudos foram produzidos, compromissos internacionais foram 
firmados e legislações internas foram editadas, a fim de conter o avanço degradante do problema aqui também questionado. Em atenção aos 
compromissos assumidos pelo Brasil quando da ratificação de convenções internacionais sobre o tema – como as da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Organização das Nações Unidas (ONU), 
dentre outros – bem como ao contexto político à época em que protestos populares tomaram as ruas do país, aprovou-se a redação final do 
Projeto de Lei nº 6.826/2010, culminando na promulgação da Lei Ordinária n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei 
Anticorrupção, cuja eficácia, em face da vacatio legis a que foi submetida, teve início em 29 de janeiro de 2014.  Sem pretensão de esgotar todos 
os desdobramentos do tema, mas abalizando algumas premissas que desenvolveremos neste trabalho, buscaremos compreender a eficácia ao 
combate da corrupção, bebendo da fonte de estudos ligados à filosofia ética e moral, da economia, e de princípios garantidores de inspiração 
constitucional. Também demonstraremos, neste trabalho, de forma concisa, os contornos das trocas produtivas sob a conjuntura das práticas do 
chamado lobby político e as proposições doutrinárias e legislativas que se dispõe a propor formas de contenção aos excessos de favorecimento 
exclusivo do Poder público para o particular.  Superados os motes introdutórios, os quais visam estabelecer noções fundamentais, premissas, 
conceitos necessários à melhor interpretação do arcabouço sancionatório contra a corrupção no Brasil, nosso objetivo final será tracejar nosso 
recorte metodológico, qual seja, o ne bis in idem material entre os campos do direito penal e direito administrativo sancionador. Para solucionar 
este problema evidenciado na sobreposição normativa brasileira, buscaremos compreender qual seria a concepção ideal do ius puniendi a fim de 
evitar o bis in idem.  Para tanto, realizaremos uma análise de direito comparado. Os métodos utilizados neste trabalho enquadram-se como 
pesquisa jurídica teórica bibliográfica. O objetivo principal deste trabalho, foi evidenciar os caminhos contestáveis que o legislador brasileiro 
percorreu, na edição de normas punitivas sobrepostas, no combate o ilícito de corrupção. Demonstrou-se a posição do Poder legislativo e 
conseguinte legitimação pelo Poder judiciário brasileiro no desgabo da concepção teórica de unidade do ius puniendi, bradando uma pretensa e 
derradeira autonomia punitiva. Para confirmar nossa posição, foi realizada uma busca em fontes de direito comparado, quais sejam o direito 
norte-americano de common law, e direito espanhol de civil law. Analisou-se igualmente, diante dessa fragmentação brasileira do exercício 
punitivo do poder, o plexo ambíguo de normas que versam sobre o combate a corrupção e os conflitos deixados pela desconsideração do Direito 
Penal como ultima ratio. Demonstrou-se conclusivamente a autofagia da legislação anticorrupção ao instituir de forma consolidada os Acordos de 
Leniência, mas enfraquecendo-o em sua execução concreta, na ausência de congruência com outras instâncias punitivas como a do Direito Penal.  
Em conclusão, explanou-se analiticamente exemplos de sobreposição normativa ligadas à corrupção e a relevância do ne bis in idem como 
garantia ao excesso punitivo.
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RESUMO

No Brasil, conforme demonstram as estatísticas oficiais, a violência tem experimentado um crescimento acelerado, tornando-a um dos 
fenômenos sociais mais tensos nas últimas décadas. E este quadro revela-se mais alarmante quando se verifica que um dos crimes que vem 
apresentando altos índices de ocorrência é o crime de homicídio. Nesse cenário, para além da preocupação justificada da população, a violência 
passou a despertar o interesse de pesquisadores na área da saúde pública e de outros campos disciplinares, para que melhor se compreenda o 
comportamento criminal. Muitas são as causas atribuídas ao crescimento do crime, mas são poucas as referências na literatura brasileira sobre os 
padrões e as características dos homicídios cometidos, particularmente, na capital paraense. Objetivo Nesta linha, este projeto de iniciação 
científica propõe uma investigação do perfil dos autores e vítimas do crime de homicídio por cor, raça, faixa etária e escolaridade; as 
características do crime, e, ainda, os motivos determinantes da prática de homicídio cometidos no Município de Belém, no ano de 2017. Com esta 
proposta, será possível a construção de um conhecimento que sirva à formulação de políticas públicas, a fim de fazer um diagnóstico 
pormenorizado e sistemático, por meio de uma incursão analítica detalhada sobre os fatores determinantes para a prática dos homicídios, com 
estabelecimento de metas sociais a serem perseguidas pelos governos e acompanhadas pela sociedade. A pesquisa terá um componente 
quantitativo e outro qualitativo. O componente quantitativo usará variáveis para análise de especificidades da realidade do Município de 
Belém/PA, no ano de 2017. A variável dependente é o número de óbitos por homicídio; as variáveis independentes principais são: perfil da 
vítima; perfil do autor e motivos que determinaram a prática do crime de homicídio. Os dados sobre os homicídios serão levantados junto ao 
portal do Ministério da Saúde – DATASUS, do mapa da violência e, ainda, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados serão 
tratados por meio da estatística descritiva, com emprego de tabelas e gráficos. Para o estudo qualitativo, será realizada uma revisão bibliográfica 
sobre o crime de homicídio, a fim de delimitar os contornos do crime selecionado (simples, privilegiado e qualificado), conforme o Código Penal. 
Dos resultados apresentados parcialmente, a análise demonstrou evidências que a proporção de homicídios é bem mais alta para vítimas jovens, 
negras e pardas e com baixa escolaridade e quanto aos homicidas, são homens e negros. Do que já se pode concluir, preliminar e parcialmente, 
um dos fatores que explicam esse cenário, no Município de Belém, é a ineficácia de políticas públicas direcionadas aos jovens de comunidades 
mais carentes e de ações de segurança pública no combate ao crime.
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RESUMO

Investigar os novos paradigmas estabelecidos pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 e a existência de violação à garantia constitucional de 
acesso à justiça, a partir da análise das alterações processuais quanto à mudança dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, 
pagamento de honorários periciais, pagamento de custas na hipótese de arquivamento em razão da ausência do trabalhador à audiência, 
implementação do modelo de quitação anual do contrato individual de trabalho, assinatura do termo de quitação anual de obrigações 
trabalhistas e inserção de cláusula arbitral em contrato individual para determinados empregados, na medida em que as modificações legislativas 
não somente impactam na garantia de direitos, na precarização das relações de trabalho e na violação de direitos materiais trabalhistas, mas 
representam retrocesso social no que diz respeito à garantia dos direitos sociais e às prerrogativas processuais que facilitam o acesso aos direitos 
conquistados pelos trabalhadores. A análise dos impactos da reforma apontam não somente para o aumento da precarização das relações de 
trabalho mas, em relação aos aspectos processuais relevantes, representa mitigação ao direito constitucional de acesso à justiça, estabelecido no 
inc. XXXV do art. 5º da Constituição, em prejuízo aos princípios peculiares e à autonomia do direito processual do trabalho, em face do direito 
processual comum, orientados para a garantia dos direitos sociais. Busca-se investigar as modificações de caráter processuais estabelecidas que 
impactam no acesso do trabalhador à justiça, com ofensa ao direito fundamental à tutela jurisdicional, em negação às peculiaridades do processo 
e ao princípio da proteção que informa o direito do trabalho. A pesquisa objetivou unir as linhas de pesquisa quantitativa e qualitativa com vistas 
a poder enriquecer e complementar a investigação bibliográfica, documental e de campo, cuja natureza teve caráter exploratório e descritivo. 
Como resultados e conclusões observa-se que o enrijecimento dos critérios para concessão da gratuidade judiciária fere o princípio legal da 
hipossuficiência, com transferência do ônus da prova ao trabalhador, que deverá comprovar insuficiência de recursos na Justiça do Trabalho para 
pagamento de custas do processo, sob pena de indeferimento do benefício. O arquivamento da ação, por ausência do reclamante à audiência, 
dará ensejo à sua condenação ao pagamento de custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, constituindo o pagamento condição para a 
propositura de nova demanda.  A criação do termo de quitação anual de obrigações trabalhistas representa outra estratégia do legislador de 
impedir a atuação da Justiça laboral, já que a assinatura do termo representa uma quitação antecipada de verbas não adimplidas do contrato e 
pode ser utilizada como prova contra o empregado em eventual ação judicial. A arbitragem privada para solução de conflitos do contrato 
individual de trabalho viola o princípio do acesso à justiça e do valor social do trabalho, pois desconsidera a hipossuficiência obreira. O pagamento 
de honorários periciais, quando o trabalhador for sucumbente no objeto da perícia, mesmo que beneficiário da gratuidade da justiça, podendo 
ter esse valor ser abatido de créditos eventualmente obtidos, ainda que em outros processos. Assim, as modificações legislativas da reforma 
trabalhista criam barreiras ao acesso à justiça, tornam ainda mais precária as relações de trabalho e violam direitos materiais trabalhistas, 
impondo-se a discussão sobre os novos paradigmas processuais, a fim de ser preservada a autonomia do direito processual do trabalho e garantia 
dos direitos sociais, notadamente o direito material trabalhista.
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RESUMO

O aumento da judicialização em matéria de tutela de direitos fundamentais no Brasil na virada do Século XXI tem levado a uma intervenção cada 
vez mais intensa do Poder Judiciário no campo das políticas públicas. Esse processo tem tido por efeito o deslocamento do processo de formação 
de escolhas públicas do Executivo para as Cortes, por sua vez maculando o próprio ciclo de políticas públicas. Isso porque, frequentemente as 
decisões judiciais não dialogam com as escolhas administrativas submetidas à análise ou mesmo verifica-se a ausência de qualquer iniciativa 
dialógica com o órgão público responsável por sua formulação e implementação. Com isso, o Judiciário, não raro, fixa obrigações não previstas no 
programa vigente, expedindo determinações que violam as regras estabelecidas para o recebimento de determinado benefício, ou de outra 
forma promove significativa intervenção na escolha administrativa sem sequer conhecer a própria política pública implementada. Nesse contexto 
a problemática que se apresenta envolve perquirir se a deferência para com as escolhas administrativas precedidas de planejamento pode figurar 
como parâmetro orientador da sindicância e quais os seus limites; bem como questionar se há na matriz estadunidense de controle judicial 
elementos ou metodologias propostas que possam se adequar ao modelo brasileiro de judicial review. À luz desse quadro, surge o tema geral 
deste trabalho, qual seja, a identificação dos efeitos jurídicos da ação planejada, buscando identificar quais sejam os critérios que devam orientar 
a análise das decisões administrativas, redirecionando a atuação judicial de maneira a reconfigurar o sistema de freios e contrapesos estabelecido 
pela Constituição Federal. Com isso em mente, por meio do emprego do método crítico dialético, a partir de fontes doutrinárias e documentais e 
do estudo de casos no cenário brasileiro e norte americano, tem-se que o objetivo desse estudo é cunhar uma proposta de modelo baseado na 
deferência para com as escolhas administrativas que não impeça a análise do mérito administrativo, mas que sirva ainda de estimulo ao 
desenvolvimento de melhores práticas institucionais, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto no Poder Judiciário. A pesquisa se desenvolve, 
portanto, em duas frentes: a primeira, no campo da deferência, partindo-se dos precedentes norte-americanos neste campo (Skidmore v. Swift & 
Co., Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., e United States v. Mead Corp), visando identificar os critérios ali 
estabelecidos, de maneira a orientar o desenvolvimento de um modelo aplicável ao sistema brasileiro. A segunda frente da pesquisa envolve o 
conteúdo do que se entenda por “ação planejada”, momento em que os critérios desenvolvidos em Skidmore, como a profundidade e acuidade 
das evidências consideradas na formação da decisão, a validade da argumentação que funda a escolha administrativa e a consistência entre 
aquela opção e o histórico de deliberações da Administração entram como importantes elementos orientadores. Considerando que a pesquisa 
está em andamento, as etapas desenvolvidas até o momento revelam que a lógica de uma matriz de deferência para com a escolha pública que 
se revista dos critérios apontados nos diversos precedentes, contribui para a estabilização da opção administrativa. Nesse viés, longe de 
adjudicações judiciais substitutivas ou inexequíveis no plano da realidade, o Judiciário pode exercer seu papel de controle como importante 
indutor da ação pública planejada, contribuindo com a continuidade da atuação administrativa, assim como, em última análise, para a efetivação 
dos mandamentos constitucionais que reclamam a consecução da gestão pública consentânea com o princípio da eficiência.
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RESUMO

O discurso sobre a importância de uma Educação capaz de capacitar o indivíduo em formação para o exercício pleno de sua cidadania vem sendo 
recogitado ao longo dos últimos anos, especialmente desde que as tensões político-sociais colocaram em evidência, no Brasil, a vulnerabilidade 
do cidadão-eleitor e seu pouco domínio no lidar com um “saber político” que durante anos esteve legado ao seleto grupo dos que acendiam às 
universidades e às altas carreiras do funcionalismo público. Baseando-se, contudo, na premissa de que se estende a TODOS a garantia exarada do 
art. 205 da Constituição Federal - segundo o qual, é dever do Estado promover uma educação capaz de garantir o desenvolvimento da pessoa, 
capacitá-la para o trabalho e possibilitar-lhe o exercício pleno da sua cidadania - o projeto que aqui se apresenta sagra-se com o objetivo de 
compreender a extensão, a aplicabilidade, e os avanços alcançados em prol da efetivação deste mandamento constitucional, especialmente a 
partir da análise do avanço das pesquisas na área e das iniciativas que vêm sendo empreendidas, neste sentido, pelo Poder Público e por setores 
estratégicos da Sociedade Civil. Estudos desenvolvidos nos últimos anos já davam sinais que, na contramão dos avanços dos países desenvolvidos, 
no Brasil, os projetos apresentados às casas legislativas com o intuito de viabilizar a inclusão de novos componentes no currículo da Educação 
Básica, não galgaram, sequer, serem submetidos a votação bicameral. Paralelamente ao insucesso de tais propostas no âmbito legislativo, 
contudo, setores da sociedade civil e pesquisas na área do Direito e da Educação se apresentaram como uma segunda via à promoção do 
reconhecimento e afirmação do papel da escola na formação do cidadão em perspectiva. E a compreensão dos avanços e retrocessos que vinham 
sendo vislumbrados nestes segmentos projetaram-se como peças chaves para identificação das tensões e pontos de melhoria que se impunham à 
formação do cidadão no Brasil. Sendo assim, buscando responder às questões norteadoras da pesquisa, foram analisados: a) os projetos de lei na 
área de educação, em tramitação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e na Câmara Municipal de Salvador; b) os 
projetos de pesquisa que resultaram, nos últimos anos, nas teses de mestrado e doutorado defendidas no âmbito dos Programas de Pós 
Graduação Stricto Sensu em Direito e Educação; e c) as iniciativas da Sociedade Civil organizada (especialmente órgãos de classe, Universidades e 
OSCIPs) cujo escopo fossem promover o debate ou otimizar as ações, num trabalho que combinou, as técnicas de pesquisa bibliográfica e 
documental na revisão de literatura e levantamento dos dados, e aplicou o método dedutivo na catalogação das informações, descrição das 
variáveis, e análise dos resultados. Em síntese dos achados, foi possível identificar  81 projetos em tramitação nas casas legislativas que propõem 
a inclusão de novas disciplinas no currículo obrigatório - com destaque para o ensino do Direito Constitucional, Educação para o trânsito, 
Educação Ambiental e Direito do Consumidor – mas que seguem sem qualquer perspectiva de serem convertidos, efetivamente, em lei. Nos 
programas de Pós Graduação investigados, constatou-se que num universo de 126 faculdades, menos de 1/4 registraram trabalhos que 
interagissem com a questão da educação para a cidadania, sendo que no âmbito de 76% delas jamais se publicou qualquer trabalho que tratasse 
sobre o assunto. E examinados, ainda, os projetos-piloto das organizações sociais pesquisadas (notadamente, entidades de classe, universidades 
e OSCIPs), percebeu-se que somente em 3 das 95, encontram-se iniciativas em prol da capacitação do sujeito para o exercício da cidadania. Dados 
que, em linhas gerais, revelam que a Educação para a Cidadania , embora seja um mandamento constitucional, ainda não logrou ser uma 
prioridade na agenda do Estado Legislador, da comunidade científica, e da sociedade civil organizada.
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RESUMO

O projeto oferece noções introdutórias e de atualização para ampliar os conhecimentos, habilidades e técnicas em ciências sociais aplicadas em 
direito. Este evento de qualificação profissional visa capacitar e desenvolver estratégias de inteligências com estudantes e Professores em 
atividades profissionais jus cientificas fundamentadas nas  epistemologias, metodologias e de pesquisa e inovação. Desta forma,  o portfólio 
relativo ao trabalho proposto tem como  base teórica, a  Filosofia e ética, metodologia e técnicas de pesquisa aplicadas, hermenêutica e 
argumentação jus-científica voltadas para a produção textual com as Normas técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas técnicas.O 
problema advém da necessidade de adequar as diferentes orientações em editais de instituições sobre produção textual científica. Destaca-se a 
apreensão cognitiva de metodologias e técnicas básicas de pesquisa aplicada à argumentação jus-científica em diversas formações profissionais e 
consequente produção textual, cada uma com um modelo. Como tomar decisões com base jus científica? Quais as oportunidades e possibilidades 
andragógicas concretizadas a partir de uma unidade de conteúdo jus científica voltadas as atividades de pesquisa e extensão, cultura, ensino-
aprendizagem e responsabilidade sócio institucional como repercussões da atividade universitária para o desenvolvimento regional? A 
Delimitação da proposta básica deste  trabalho é a possibilidade de operar mudanças frente à problemática descrita. Primeiro estudar a  
formação e elaboração sistemática da prática andragógica cotidiana, discente e docente, de projetos de pesquisa e inovação, projetos de 
extensão e cultura com respostas e repercussões de responsabilidade sócio institucional efetiva no âmbito da Universidade. Assim, obter dados 
que permitam verificar a coerência de propostas com as necessidades da comunidade em função da  ausência de projetos com financiamento de 
instituições nacionais e internacionais qualificados na região norte-noroeste fluminense. Os eventos a serem realizados, proporcionarão 
momentos de atualização e interatividade de conteúdos, teorias e procedimentos, que visam obter resultados na dinâmica interdisciplinar do 
direito e cientificidade com ênfase no desenvolvimento de inteligências e repercussões profissionais éticas e de cidadania. Com experiências de 
produção textual científica, em cursos de stricto sensu, desde 2000, os projetos serão qualificados na plataforma lattes e nos grupos de pesquisa 
no CNPq. Pretende-se neste projeto de resultados ampliar o  desempenho Institucional na elaboração sistemática do envolvimento, 
comprometimento e dedicação profissional na prática andragógica Universitária cotidiana, discente e docente, envolvidos na realização dos 
projetos de pesquisa e inovação, projetos de extensão e cultura. Como resultados imediatos, criar, instalar e consolidar Núcleos de Pesquisa e 
Grupos de pesquisa com linhas de pesquisas e projetos voltados a efetividade de políticas públicas regionais e ações pontuais nas comunidades 
identificadas como polos prioritários de transformação sócio cultural para o desenvolvimento harmônico, solidário, adequado e sustentável, 
como prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 207. Os resultados visam qualificar a evolução da mentalidade 
sobre direito e jus cientificidade, no século XXI, com vistas atender os critérios exigidos para editais de stricto sensu.A  Elaboração desta proposta, 
a luz da jus-cientificidade, com novas tecnologias digitais, visa  orientar a realização do pré-projeto de organização do trabalho por meio de uma 
matriz analítica sistemática e a defesa do trabalho na estratégia de comunicação em seminários. Conclui-se por demonstrar como se dá a efetiva 
ação Profissional jurídica na jus-cientificidade e nos argumentos da produção textual em fontes de referência, bibliográfica e documental de 
campo e com o apoio do laboratório na avaliação virtual de aprendizagem
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RESUMO

O tema geral da pesquisa é a reforma trabalhista, realizada pela Lei 13.467, de 2017, a qual alterou vários dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). O problema da pesquisa está na insegurança jurídica gerada pela reforma trabalhista, ou seja, na carência de previsibilidade das 
decisões judiciais em matéria trabalhista. Isso em razão de muitos magistrados trabalhistas entenderem que a reforma é inconstitucional em 
vários pontos, o que os leva a negarem sua aplicação. O objetivo geral da pesquisa é conhecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre alguns aspectos da reforma trabalhista. Conhecê-lo é fundamental para a segurança jurídica, pois 
o STF e o TST têm o dever constitucional de uniformizar a jurisprudência em matéria constitucional e infraconstitucional trabalhista, 
respectivamente. Já os objetivos específicos são analisar as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o STF relativas à reforma 
trabalhista e as respectivas decisões proferidas pelos ministros nestas ações, bem como investigar as decisões dos ministros do TST sobre esta 
mesma temática. Além destes, objetiva-se também investigar obras especializadas que possam dar suporte teórico à análise do entendimento 
jurisprudencial dos ministros do STF e do TST. Para a realização do objetivo geral e dos objetivos específicos, será utilizada uma metodologia 
exploratória, bibliográfica e documental, iniciando seu itinerário investigativo pela leitura e análise crítica das ações diretas de 
inconstitucionalidade ajuizadas perante o STF relativas à reforma trabalhista, bem como das decisões prolatadas pelos ministros no bojo destas 
ações constitucionais. Posteriormente, serão analisadas também decisões dos ministros do TST sobre a reforma trabalhista. Finalmente, será 
realizada uma síntese das principais teses jurídicas acerca da reforma trabalhista decorrentes do entendimento do STF e do TST. Esta investigação 
jurisprudencial terá como suporte a doutrina especializada. Os resultados parciais da pesquisa em execução foram a análise da ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 5794 e de outras dezoito ações diretas de inconstitucionalidade, bem como da ação declaratória de 
constitucionalidade (ADC) nº 55, as quais discutiram a validade da mudança decorrente da reforma trabalhista que tornou facultativa a 
contribuição sindical, antes obrigatória. A conclusão sobre esta questão objeto da pesquisa, após estudo das referidas ações e suas respectivas 
decisões, foi de que o STF, por maioria, após análise conjunta destas vinte ações, declarou a constitucionalidade do ponto da reforma trabalhista 
que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. O TST, apesar de algumas divergências teóricas, por razões hierárquicas, perfilha o 
mesmo entendimento do STF a respeito da contribuição sindical. Também como resultados parciais estão as análises em curso das ações diretas 
de inconstitucionalidade números 5766 e 5870. A primeira foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, visando a declaração de 
inconstitucionalidade das alterações de dispositivos celetistas que estariam criando restrições inconstitucionais ao acesso à Justiça do Trabalho. A 
segunda foi ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de 
artigos celetistas que estabeleceriam uma limitação inconstitucional ao valor de indenização por dano moral. Acerca das ações diretas de 
inconstitucionalidade números 5766 e 5870, as conclusões do grupo de pesquisa pela inconstitucionalidade das alterações são parciais, 
porquanto ainda não houve o julgamento das mesmas pelo STF. Os produtos da pesquisa são a ministração de mini-curso para a comunidade 
discente, bem como a publicação de artigos pelos pesquisadores em livro jurídico.
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RESUMO

A presente pesquisa visa analisar a importância das políticas afirmativas diante da discriminação de gênero e raça existente nas relações de 
trabalho. Questiona-se, como problemática, se o Estado tem cumprido o seu papel de promover a igualdade material diante de tantas violações 
aos direitos dos trabalhadores, especialmente aquelas relacionadas com as questões de gênero e raça. Cogita-se que na sociedade pós-moderna 
a discriminação nas relações de trabalho tem crescido sobremaneira, em especial quando relacionadas raça e gênero, hipótese confirmada a luz 
dos estudos realizados que demonstram o aumento crescente na desigualdade social que é uma característica marcante da sociedade brasileira. 
Ressalte-se que existem diversos fatores que contribuem para o aumento dessa desigualdade, tais como como o desemprego, a falta de acesso à 
educação de qualidade, a má distribuição de renda, entre outros, que juntos formam o que pode ser chamado de filtro social, impedindo, desta 
forma, que negros e mulheres acessem cargos importantes e de destaque em nossa sociedade. Importante esclarecer que a discriminação nas 
relações de trabalho é um tema já discutido pela linguagem jurídica, porém a específica discriminação voltada à questão racial e de gênero não é 
tratada com a devida importância, restringindo-se, assim, somente a hipossuficiência do trabalhador em relação ao tomador de serviços. Apesar 
de o Estado Democrático de Direito ter estabelecido diversos fundamentos legais que asseguram a igualdade de todos, sem distinção de sexo, 
etnia, idade entre outras, nos deparamos todos os dias com tais direitos constitucionais sendo violados. O preconceito existe desde os tempos 
primórdios e a exteriorização desse preconceito recebe o nome de discriminação. Desta forma, verifica-se que as discriminações de raça e gênero 
estão presentes em nossa sociedade de forma tão marcante que presenciamos diversas violações aos direitos e garantias fundamentais 
constitucionalmente previstas, agredindo a própria dignidade humana devido a um tratamento desigual de acesso ao emprego, a determinadas 
ocupações, a programas de requalificação e de especialização, à mobilidade ocupacional, às condições de trabalho e às diferenças salariais. 
Quando falamos então de mulheres negras a discrepância de tratamento no mercado de trabalho torna-se ainda maior. Elas são o resumo da 
dupla discriminação de sexo e cor na sociedade brasileira: mais pobres, em situações de trabalho mais precárias, com menores rendimentos e as 
mais altas taxas de desemprego. Portanto, conclui-se através de uma ampla pesquisa baseada em processo histórico de formação, que as bases 
norteadoras do sistema opressor e os motivos que levaram ao presente quadro no Brasil são gravemente desrespeitadas, como o princípio da 
dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia e da não - discriminação que são a base para que alcancemos uma relação de trabalho 
mais justa, igualitária e solidária. Busca-se, então, reconhecer que é necessário que o Estado promova políticas públicas afirmativas visando 
reduzir os níveis de desigualdades sociais, especialmente aquelas relacionadas com as discriminações de gênero e raça, de modo a efetivar os 
direitos constitucionais do trabalho garantidos a todos. Para tanto, foram utilizados os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise 
documental que demonstram a fundamental importância de a sociedade conhecer as formas efetivas de discriminação, assim como a existência 
de ações afirmativas no combate a tais discriminações, bem como o desenvolvimento de políticas públicas de inserção do negro e das mulheres 
no mercado de trabalho, visando efetivar o princípio da dignidade humana que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
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RESUMO

Considerando a importância da relação entre a linguagem, a escrita e a atividade do Direito, este trabalho tem por objetivo debruçar-se sobre a 
prática pedagógica do(a) professor(a) responsável por lecionar a disciplina de Redação Instrumental a acadêmicos do curso de Direito, visando 
analisar a forma de ensino de um dos itens essenciais que compõem a petição inicial: a narrativa jurídica valorada. Dessa forma, tendo em vista 
que uma narrativa bem escrita pode tornar-se aspecto essencial para a efetividade da posterior argumentação, busca-se compreender o gênero 
textual em questão, seu discurso e sua função dialógica - principalmente no que tange à importância da seleção e interpretação dos fatos 
jurídicos -; detectar os pontos que diferem a narrativa jurídica valorada da narrativa jurídica simples; bem como, posteriormente, explorar o papel 
do(a) docente no aprendizado substancial em busca de uma construção textual eficiente. Para isso, são utilizados como referencial teórico e 
metodológico os pressupostos da Linguística Aplicada baseados nos estudos de Mikhail Bakhtin (2003, 2016), Valentín Volóchinov (2017), e Sueli 
Cristina Marquesi (2011, 2016, 2017) a fim de dar melhor suporte, estrutura e relação ao tema. A partir dessa pesquisa, pode-se deduzir que o 
uso de metodologias ativas são maneiras mais eficazes para o sucesso do ensino-aprendizagem da narrativa jurídica valorada e que esse gênero 
textual é uma ferramenta imprescindível para organizar os fatos e vinculá-los à princípios e normas legais de forma que sua interrelação e 
conteúdo sejam compreendidos e empreendidos com maior facilidade na argumentação jurídica. Portanto, conclui-se que a performance do(a) 
professor(a) de Redação Instrumental é de suma importância para a aprendizagem e, sobretudo, para deter o interesse dos futuros operadores 
do direito à língua, já que, em grande medida, a escrita pode qualificar ou desqualificar o profissional em sua prática jurídica a depender do modo 
como é manipulada.
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RESUMO

Neste trabalho buscou-se o entendimento da pergunta por que o poder público através de nossos representantes instaurou a intervenção no Rio 
de Janeiro, sendo que, não somente na cidade maravilhosa estava em situação de calamidade sobre o aspecto criminológico e violento como 
também em outras capitais do Brasil. Porém, toda via, apresentam-se fatores que apontavam interesses particulares políticos sobre o aspecto 
social e coletivo. Vindo a buscar como problemática pesquisou-se sobre os descritores; Intervenção, Políticas de Segurança, e Segurança Pública. 
O objetivo deste trabalho é relatar em uma pesquisa qualitativa comteporânea sobre a intervenção federal ocorrida no início do ano de 2018 e 
suas caracteristicas fundamentais de relevância, efeitos jurídicos e reais no processo de democracia institucional no Brasil. O questionamento que 
se faz, ou a problematização desta pesquisa, é qual a relevância e importância da intervenção federal, e quais seus efeitos? As hipóteses que são 
levantadas são; é necessário um interventor federal para busca de uma segura publica eficaz e eficiente? e a paz social depende do sucesso da 
intervenção?  Sob a luz da democracia e da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 será pautado esta problematização de 
pesquisa. Persistindo nestes questionamentos foi realizada a pesquisa com refrencial teorico metodologico bibliográfico e documental, 
assumindo uma abordagem qualitativa, segundo entendimento de Chizotti (2006),  Realiza-se uma pesquisa descritiva, bibliográfica e 
documental, a pesquisa bibliográfica tem como aporte autores como Lima e Mioto (2007) e a análise documental fundamenta-se em Cellard 
(2008), a fundamentação teorica se discute através das Constituições da República de (1934) e (1988), Emenda Constitucional nº 29, de 2000, 
Decreto 9.288 (2018), Cerqueira (2012), Platonw & Graide (2018), Dantas (2011) e dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro, através do Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública (2018). O processo investigativo decorrente envolve os seguintes 
procedimentos: mapeamento do estado do conhecimento e revisão da literatura; destaque de unidades significativas referentes a cada uma das 
perguntas de fundo de modo a evidenciar os aspectos relevantes do fenômeno estudado; leitura interpretativa, procurando relacionar as ideias 
expressas nos textos com o problema para o qual se busca resposta; registro de contribuições dos textos para o estudo proposto, com reflexões, 
questionamentos e encaminhamentos suscitados pelas leituras, bem como na indicação de como podem ser utilizados na elaboração do texto 
final.  Por último, realizam-se a análise e uma síntese integradora, resultantes da reflexão e das leituras realizadas, com aporte no ideário, realiza-
se uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental. Apresenta-se assim, no ponto de vista técnico, que a intervenção poderia ter sua 
aprovação pelo simples fato de interesse particular partidário, pois em momento de instabilidade política e iminência de uma queda política 
poderia a intervenção não realizar uma reforma política e assim diminuir a pressão de votação tanto de bases políticas quanto dos anceios da 
população, sendo que a prioridade social coletiva seria o fator principal de uma sociedade e prevista em lei. No entanto não se buscou este 
interesse coletivo mas sim a proteção de interesse partidário político em estabelecer a segurança política e estabilidade partidária no poder.
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RESUMO

O trabalho de pesquisa refere-se ao ensino jurídico num contexto de sociedade pós-moderna. Nesse cenário, caracterizado, entre outros, pela 
globalização, o desenvolvimento tecnológico e a fluidez nas relações, são abordados ao longo da pesquisa aspectos relacionados a esse arranjo 
social e alguns desafios que revestem a atividade docente no ensino jurídico.A pesquisa está em andamento e utiliza perspectiva metodológica 
qualitativa e empírica, aplicada a partir da observação de turma da disciplina de Direito Processual Civil de curso de Direito durante um 
semestre;pretende evidenciar,entre outros,que as novas tecnologias vêm provocando mudanças na forma e no conteúdo jurídico ensinado e 
discutido nas salas de aula, que contam com educandos cada vez mais conectados à rede mundial de computadores,com acesso instantâneo a 
uma variedade de informações que,por vezes,não correspondem aos conteúdos abordados pelos educadores em sala,tampouco,representam 
informações juridicamente válidas sob o prisma do esclarecimento conceitual em torno de determinado assunto.Além disso,destaca-se na 
pesquisa uma mudança no papel exercido pelo docente em sala de aula, em razão da intensidade dos acontecimentos no mundo jurídico, 
combinada com o acesso quase imediato às informações. Tal característica lança luzes sobre a necessidade de repensar a relação professor-aluno 
no ambiente escolar, sobretudo no exercício da atividade docente. Quanto aos conteúdos, ressalta-se que, ao mesmo tempo em que se faz 
necessário preservar os planos de ensino e de aula elaborados pelas instituições de ensino superior, mantendo o alicerce do conhecimento 
trabalhado, é fundamental o reconhecimento de que a prática docente impõe a observação do interesse do educando retratado nos diferentes 
questionamentos que são formulados no decorrer das aulas. Os resultados alcançados até o momento revelam que o consumo imediato de 
conteúdo jurídico(ou que se pretenda jurídico)decorrente do acesso à rede mundial de computadores é capaz de dotar o graduando em Direito 
de insegurança jurídico-epistemológica,dada a liquidez e volatilidade das informações,que,em vários casos,são publicadas como verdades,quando 
efetivamente não o são,mas,conteúdos produzidos na sociedade pós-moderna, em que tudo é certo,sem que haja,por exemplo,a preocupação de 
tratamento científico da informação prestada.Faticamente,tal constatação foi realizada em aula de Direito Processual Civil, notadamente sobre o 
tema divórcio consensual.Na ocasião,alguns alunos acessaram um sítio na rede mundial de computadores em que havia a informação de que a 
Emenda Constitucional (EC)n.66/2010 havia extinto a separação judicial, o que fora argumentado pelos alunos em contraposição ao conteúdo em 
estudo naquele momento.A controvérsia foi adequadamente dirimida, salientando-se que a EC referida não extinguiu a possibilidade de 
separação judicial, mas, trouxe a figura do divórcio direto. Contudo,foi demonstrado que o mero acesso à informação,sem o olhar crítico,é capaz 
de conduzir o estudante ao erro e à insegurança jurídica.Também merece destaque a característica bilateral e sinalagmática que envolve a ética 
no ensino jurídico. Por um lado, é inviável ao docente o conhecimento pleno, absoluto e integral sobre todos os temas jurídicos que são objetos 
de constantes e multifacetadas decisões diariamente.Por outro,deve o educando entender o papel do professor de articulador e facilitador do 
seu ao conteúdo jurídico de maneira segura sob o prisma do processo ensino-aprendizagem;é essencial que o discente compreenda,entre 
outros,que eventual divergência entre a abordagem de conteúdo em sala de aula e uma publicação realizada nas mídias sociais,por si só,não é 
capaz de imputar ao professor a mácula de ensino inadequado,mas,ao contrário,impõe ao educando o dever de pesquisar e depurar a 
informação,o que efetivamente traduz o processo de construção do conhecimento.
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RESUMO

Trata-se de pesquisa empírica desenvolvida por meio do estudo de casos de emprego da mediação no tratamento de conflitos escolares, em 
Petrópolis. Pretende-se observar e compreender as formas como esses conflitos são administrados, seja na escola, ou, mais recentemente, no 
contexto do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, regido pela Lei Municipal 7.532 de 17 de agosto de 2017. O projeto vem ao 
encontro de uma demanda social de prevenção dos conflitos nas suas diferentes formas e, no caso, estímulo a uma cultura de paz nas escolas. Os 
conflitos escolares parecem encaixar-se no contexto de relações continuadas, em que se recomenda o uso da mediação ao invés da judicilização. 
O conceito de relação continuada diz respeito aos casos concretos em que, após a solução do conflito específico em que se vêm envolvidas, as 
partes necessitam continuar se relacionando, como acontece entre vizinhos, entre pais separados com filhos, ou, no caso deste projeto, entre 
estudantes de uma mesma escola. Diante da conhecida “crise do Judiciário”, importa pensar e desenvolver outras vias alternativas de 
administração de disputas, como por exemplo a mediação, que somente há pouco tempo veio a ser regulamentada no Brasil. Vale dizer que a 
mediação vem ganhando cada vez mais espaço no cenário jurídico nacional. “A metodologia eleita para o desenvolvimento da pesquisa é a 
etnografia, cujo objetivo principal é a observação, a descrição detalhada e a interpretação dos fenômenos jurídicos observados”. Trata-se de um 
método de pesquisa inovador para a área do direito, mais familiarizada com a revisão bibliográfica. Ante à necessidade de limitar o escopo da 
pesquisa, estamos restritos a conflitos que são identificados como originários em escolas públicas e particulares na cidade de Petrópolis e seu 
entorno. Acredita-se que essa análise poderá contribuir para a formação de diagnósticos e a tomada de decisões sobre essa questão sócio-
jurídica tão relevante e que implica, em última análise, em incentivo para adoção de métodos consensuais, preferencialmente extrajudiciais, para 
os conflitos escolares, com ênfase para a mediação.
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RESUMO

Sabe-se que a pesquisa, extensão e educação, como um todo é um processo contínuo e permanente, e que pode ser desenvolvido com e para 
membros da sociedade, no qual valores tais como respeito, cidadania, ética, direitos humanos só podem ser adquiridos através das diversas 
relações sociais. Com esse objetivo, de fomentar mais uma forma de relação social, propõem-se o Projeto de Pesquisa Universitária 
“Fundamentos de Cidadania e Direitos Humanos para Catadores de Material Reciclável”, que são indivíduos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social elevados no município de Fortaleza, e com o objetivo de minimizar essa situação social, pretende-se articular com as 
associações específicas e com os órgãos públicos municipais afetos a essa atividade, a realização de palestras a serem ministradas nos espaços 
praticados pelos Catadores de Resíduos Sólidos, como por exemplo: os Ecopontos e demais Redes envolvidas e espalhados pela cidade de 
Fortaleza, através de exposições orais, painéis, cartilha explicativa e palestras, como metodologia mais adequada a esse público. Isso tudo com 
vistas a auxiliar na formação cidadã e em direitos humanos desses indivíduos e assim minimizar a situação de risco social em que se encontram.  
Para tanto, dividiu-se o projeto em três etapas: na primeira, diálogo e entrevistas com os atores sociais, cooperativas/associações  e órgãos 
públicos; segunda etapa, elaboração de das exposições orais, painéis e de uma cartilha explicativa aos sobre a temática de direitos humanos, 
tendo como nortes a Declaração Universal Dos Direitos Humanos e a Constituição Federal; a terceira etapa, realização das palestras e 
apresentação de painéis, com a aplicação ao final de questionário avaliação a ser preenchido pelo público alvo, como forma de verificação dos 
resultados. O projeto pretende também promover uma troca contínua de experiências entre os professores, acadêmicos e os demais 
envolvidos.Tendo já como resultados parciais que os maiores enfrentamentos relatados pelos catadores de resíduos sólidos, se concentram em 
dois pontos, um deles se referem a valorização e importância de sua atividade laboral no âmbito social, o que afeta tanto ao tratamento 
preconceituoso aos mesmos e seus familiares, e no segundo ponto identificou-se a vulnerabilidade econômica-financeira que sofrem, pois não 
possuem nenhum apoio institucional ou governamental, e portanto se não trabalham por qualquer motivo, como motivos de saúde, não recebem 
nenhuma remuneração, que normalmente é a única ou principal remuneração da família, e sem um salário mínimo não há como se propiciar 
dignidade a si e para sua família.
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RESUMO

O Código de Processo Civil brasileiro, através da Lei 13.105/15, trouxe de maneira fervorosa a discussão envolvendo o ordenamento jurídico 
brasileiro e questionando a adoção dos precedentes judiciais presentes no direito norte-americano, comuns ao sistema da common law, uma vez 
que, tradicionalmente, nosso sistema possui raízes no modelo jurídico romanogermânico da civil law.De certa forma, tem-se atribuído à 
globalização judicial a larga utilização de mecanismos estrangeiros na tentativa de melhorar sistemas próprios proporcionando maior efetividade 
e celeridade na prestação da atividade jurisdicional. Hodiernamente a globalização judicial tem eficazmente estimulado e permitido a 
aproximação do ordenamento jurídico nacional com o ordenamento internacional buscando na cooperação instrumentos úteis para o
cumprimento, sobretudo, de direitos fundamentais, dentre eles as garantias constitucionais processuais e a própria formação de um Estado 
Constitucional Cooperativo. Apresenta-se o problema central da pesquisa, qual seja, a análise de um efeito da globalização judicial que é a 
aproximação entre os sistemas jurídicos e consequentemente se a utilização de mecanismos potencialmente atribuídos a outro sistema, como os 
precedentes judiciais, trouxe benefícios para o ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo geral da pesquisa proposta é analisar a aplicação do 
sistema de precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente impõe-se investigar e concluir que o Brasil não adotou 
exatamente o sistema de precedentes judiciais aplicado no sistema da common law, limitando-se a reproduzi-lo, mas conferiu eficácia vinculante 
no plano vertical a instrumentos enumerados essencialmente nos artigos 322, 927 e 932 do Diploma Processual Civil. A justificativa da pesquisa é 
demonstrada em virtude existência da globalização judicial que permitiu a aproximação dos sistemas jurídicos e com o isso o sistema brasileiro, 
tradicionalmente firmado na civil law viu-se influenciado pela common law, a partir da teoria dos procedentes, que tanto a doutrina processual 
discute se presente no novo CPC. A intenção do legislador é trazer previsibilidade as decisões judiciais, igualdade e segurança e com isso 
contribuir para a celeridade, efetividade objetivos de um processo justo. Tais objetivos só serão alcançados, todavia, se bem empregados por 
parte do Poder Judiciário com vistas a atentar para aplicação correta do que chamamos de decomposição do precedente, dos instrumentos de 
distinção e revisão e até mesmo da aplicação da modulação temporal dos efeitos da decisão. Através desta ampla pesquisa, busca-se apurar 
como o Poder Judiciário está construindo e aplicando os provimentos judiciais vinculantes. Buscar-se-á tanto na doutrina como na jurisprudência, 
com a análise de casos concretos, como tem sido aplicado o sistema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, por meio de uma 
abordagem especialmente quantitativa e qualitativa, lógica, dialética e em que se privilegiará a forma hipotético-dedutiva. Indubitavelmente o 
avanço da pesquisa coincidirá com o avanço na própria aplicação destes instrumentos diante da vigência do novo CPC. À título de revisão 
bibliográfica nesta pesquisa busca-se analisar o efeito da globalização judicial que é a integração entre os sistemas jurídicos existentes. No mundo 
contemporâneo não se pode imaginar que um sistema jurídico exista e funcione isoladamente, quando o ideal é a perfeita comunicação para 
bom aproveitamento dos instrumentos eficazes que funcionam em cada um dos garantidores do acesso à justiça. Para tratar desta temática é 
fundamental o estudo da obra de Michele Taruffo que defende a existência de sistemas híbridos capazes de fomentar novas visões sobre o fato e 
proporcionar a ampliação da aplicação da justiça. Traçar primeiramente a distinção entre os sistemas jurídicos da civil law e da common law é 
primordial para que possamos compreender que recentemente, o ordenamento jurídico brasil
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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo analisar os dados coletados de duas pesquisas empíricas realizadas no âmbito da graduação sobre acesso à 
justiça e a relação que se estabelece entre as partes e seus advogados. A primeira  investigação foi realizada no Juizado Especial Cível Regional do 
Méier, na comarca do Rio de Janeiro, em 2018, com estagiários de Direito que atuam no Núcleo de Primeiro Atendimento do respectivo órgão 
judicial. A segunda, realizada em 2019, com entrevista semi-aberta à oito advogados atuantes em diversas áreas, com o mesmo enfoque da 
primeira, ou seja, a percepção dos fatos sob a ótica tanto do jurisdicionado como do operador do Direito. O objetivo principal  consiste em 
verificar a interação das partes  (autores) com os operadores do Direito mencionados durante  a elaboração da petição inicial e, perceber seus 
impactos na democratização do processo civil brasileiro de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Civil de 2015. Em 
outras palavras,  perceber qual a função da linguagem jurídica para a ampliação  do acesso à justiça. Em Ambas as pesquisas foram utilizados o 
método qualitativo, com uso de entrevistas e questionários aplicados às partes, aos estagiários  e advogados. De acordo com o resultado da 
investigação, as mudanças nos papeis dos sujeitos processuais propostas pelo Novo Código precisarão de mais tempo para ocorrer efetivamente. 
Percebe-se uma resistência por parte dos antigos operadores, que não se sentem confortáveis o suficiente com uma maior interação com as 
partes leigas, que, também, precisam ter atitudes mais ativas na busca por seus direitos, a partir da compreensão adequada do que, de fato, está 
sendo discutido em seu processo. Os resultados da pesquisa  sugerem observar os comportamentos dos novos advogados, a partir dos estágios 
obrigatórios, principalmente, os que começaram a atuar em 2016,  é essencial para se consolidar um processo civil mais democrático, onde haja 
intensa e adequada contribuição das partes a partir da linguagem jurídica e da interfacção dialógica entre constituído e constituinte, ou seja,  
entre as partes e seus advogados.
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RESUMO

O tema da pesquisa em questão tem por objetivo a observação do impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 
IDH) sobre políticas públicas educacionais nos países membros do SIDH (Sistema Interamericano de Direitos Humanos). Tal análise partiu teve 
como ponto de partida estudos recentes sobre o institutodo compliance, que permite entender a conformidade entre uma decisão internacional 
e as medidas tomadas pelos Estados. A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste estudo foi, predominantemente, a de estudo de 
caso, contudo, entendeu-se ainda pela necessidade de complementação com o método de análise de arquivo. A escolha metodológica deu-se em 
virtude da questão principal que norteia a presente pesquisa, qual seja, uma sentença proferida por um órgão jurisdicional internacional pode 
interferir ou modificar o curso da agenda pública interna de um Estado, no que tange as políticas públicas de educação? Na tentativa de 
responder esse questionamento, definiram-se como objetivos do estudo a análise dos processos em que houve prolação de sentenças com 
medidas de reparações educacionais e a identificação das medidas de reparação adotadas pela Corte IDH que geraram impactos sobre as políticas 
públicas dos países analisados. Como primeira etapa da pesquisa, foram analisadas 65 sentenças proferidas pela Corte entre janeiro de 2010 e 
agosto de 2018. Nelas, dentre as diferentes medidas de reparação implementadas pelo tribunal, observou-se a predominância de medidas de 
caráter repressivo, com vistas à reparação moral e material das vítimas, referindo-se, sobretudo, à garantia de direitos que formam o devido 
processo legal pelos tribunais e instituições internas dos Estados. No que tange às medidas de viés educacional, estas decisões tiveram como foco 
de reparação: ações para formação em Direitos Humanos de membros de Forças Armadas pela implementação de programas e cursos 
permanentes obrigatórios; construção de centros comunitários nas Comunidades Indígenas para o desenvolvimento de atividades educativas em 
Direitos Humanos e direitos das mulheres; treinamento para operadores da justiça e oferecimento de programa de educação em Direitos 
Humanos para funcionários públicos membros das Forças Armadas e Policia Nacional; incorporação, no Currículo Nacional de Educação, em todos 
os níveis, de disciplinas e programa de educação cujo conteúdo reflita a natureza pluricultural e o multilinguíssimo da sociedade, promovendo o 
respeito pela diversidade. Em vista do questionamento principal do projeto, que gira em torno da questão, uma sentença proferida por um órgão 
jurisdicional internacional pode interferir ou modificar o curso da agenda pública interna de um Estado, no que tange as políticas públicas de 
educação? Pode-se verificar que as sentenças da corte IDH tem alto poder de interferir nas ações do Estado quando se refere a medidas de 
reparação por ações causadas pelo mesmo ou sob supervisão do mesmo, sendo assim, as sentenças proferidas pela mesma tem grande 
importância na modificação da agenda publica do Estado, quando esse se refere às políticas públicas. Em vista do questionamento principal do 
projeto, pode-se verificar que as sentenças da Corte tem muito potencial para impactar nas ações do Estado quando se refere a medidas de 
reparação por ações causadas direta ou indiretamente pelos entes estatais, seja por ação, seja por omissão. Sendo assim, suas sentenças 
impactam na definição das agendas públicas nacionais, sobretudo, no que se refere à adoção e modificação de programas de ação governamental 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e às atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados.
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RESUMO

Os avanços tecnológicos relacionados a área de terapia gênica têm revolucionado particularmente o campo das ciências médicas, o que exige 
uma nova legislação em relação ao tema e suas implicações quando em confronto com a dignidade da pessoa humana. Mecanismos que 
possibilitam modificações pontuais no genoma humano e de outros organismos permitem a identificação e tratamento de muitas doenças 
genéticas. A terapia gênica, consiste no melhoramento genético através de alterações de genes mutados bem como a correção de modificações 
sítio-específicas. Através de avanços nas áreas da biologia molecular e bioengenharia, conseguimos manipular vetores capazes de entregar 
material extracromossomal em células alvos, como por exemplo plasmídeos, nanoestruturados ou vírus. Recentemente, relevantes avanços 
biotecnológicos em terapia gênica, através do aprimoramento de células tronco pluripotentes induzidas em pacientes portadores de doenças 
hepáticas, imunoterapia com células T do receptor do antígeno quimera e edição genômica pelo sistema CRISPR/Cas9 têm revolucionado não só a 
pesquisa como também o tratamento de pacientes. Na história recente, vivenciamos ideologias pseudocientíficas, como ideias eugênicas e o 
Nazismo, que pregavam a superioridade de grupos étnicos e gêneros, utilizando-se de conceitos biológicos como o melhoramento genético. Este 
trabalho propõe-se a estudar as aplicações bioéticas da modificação do genoma humano, particularmente o CRISPR. Pretendemos avaliar as 
consequências da utilização inadequada desta técnica, o que pode servir como alerta não só a comunidade cientifica, mas a comunidade 
internacional. O desafio de estudar a manipulação genética e a dignidade humana, objetiva analisar, essencialmente, os novos poderes sobre a 
vida humana decorrentes do desenvolvimento das pesquisas científicas em manipulação genética, bem como os aspectos jurídicos e bioéticos 
desta manipulação no início do século XXI. Esta análise foi centralizada em alguns questionamentos de ordem ética, moral e jurídica que surgem 
com o avanço das descobertas que dão cada vez mais espaço às manipulações genéticas, e com o crescente desenvolvimento das pesquisas 
científicas com a utilização da biotecnologia Para a realização desse trabalho, utilizaremos artigos científicos publicados em periódicos 
internacionais, livros de bioética e Biodireito, como também entrevista com pesquisadores e cientistas que trabalhem como o tema.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: aunerix@yahoo.com.br IES: UENF / UNIFLU

Autor(es): Wallace Randolph Cruz Ferreira; Auner Pereira Carneiro

Palavra(s) Chave(s): Sistema tributário; Capacidade econômica;Estado Brasileiro

Título: IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS: UM ESTUDO COMPARATIVO

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Dotado de um sistema tributário complexo e grande e sempre crescente cujo interesse é o esforço arrecadatório, o Estado brasileiro deixou à 
míngua a regulamentação de uma espécie tributária ao longo de décadas.Quais seriam as razões? Este projeto tem como objetivos analisar a 
origem e processo legislativo constitucional,para entender qual ou quais sistemas legais inspiraram a criação do  Imposto sobre Grandes 
Fortunas-IGF e sua positivação na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como procedimento de busca de informações e 
argumentos será realizada uma A pesquisa bibliográfica e documental, notadamente a relativa às discussões legislativas à época da feitura da 
Constituição,tanto doutrinárias quanto governamentais. Esse procedimento será fonte importante para que se compreendam os argumentos 
utilizados em favor e contra a regulamentação de tal espécie tributária.A doutrina em 2019, gestada após 3 décadas de estudos sobre o sistema 
tributário, pode adicionar lastro teórico mais extenso, fortalecido pela experiência política do período 1988-2019. Observa-se que, no Brasil, o 
sistema tributário não cumpre adequadamente o princípio da capacidade econômica, obtendo grande fatia de sua arrecadação através de 
tributos que incidem igualmente para diferentes faixas de renda, como aqueles sobre o consumo de produtos e a execução de serviços, que 
acabam pesando mais no orçamento daqueles que possuem um fluxo menor de remuneração. A regulamentação de um imposto específico para 
os que possuíssem grandes fortunas serviria para amenizar tal quadro,inclusive abrindo espaço para discussões mais sólidas e concretas a 
respeito da reforma tributária. Para a regulamentação de um imposto que desse guarida ao diferencial e a incidir sobre rendas e não incluir 
salários, ampla discussão social seria necessária. Os pontos positivos não se resumiriam à um simples aumento da arrecadação, mas a uma 
participação mais ativa da sociedade na discussão da aplicação do produto final da arrecadação de tributos na sociedade, que, no resultado  das 
contas, é muito mais importante que simplesmente se aumentar as receitas derivadas para sustentar um imenso aparato ineficiente no Estado 
brasileiro.
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar a imputação de obrigação solidária ao administrador de pessoa jurídica pelo crédito de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica - IRPJ, constituído em procedimento de ofício em face da empresa, no âmbito federal. A justificativa se dá tendo em vista tratar-se 
de assunto não pacificado na doutrina tributária, e nas esferas de julgamento administrativo, seja no âmbito da Receia Federal do Brasil e do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgãos dos quais foram extraídos julgados exemplificativos que constituem a dimensão empírica do 
trabalho. Para tanto, propõe-se a tratar da aplicabilidade dos institutos da obrigação, responsabilidade e solidariedade tributárias, bem como da 
amplitude do termo interesse comum, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal e sua aplicabilidade em relação 
aos sujeitos passivos dessa obrigação (que em direito tributário são de dois tipos: contribuinte e responsável), nas hipóteses de dolo e 
interposição fraudulenta de pessoa. Foi aplicado o método qualitativo-documental, com ênfase na análise detalhada de algumas decisões 
administrativas e judiciais, e o método bibliográfico, por meio de pesquisa jurídico-teórica. Destacou-se implicações legais, tomando por base 
principalmente o anteprojeto e projeto do CTN, o que viabilizou a verificação da mens legis do CTN sobre a temática, e também inferências 
doutrinárias, tudo na busca de elementos capazes de conformar a atuação administrativa de julgamento com os postulados da legitimidade 
democrática. A principal conclusão da pesquisa, a partir da análise dos dados, sugere que não é possível imputar obrigação solidária ao referido 
administrador, fundada na circunstância do interesse comum, por se tratar de hipótese legal aplicável somente a contribuintes do imposto, sendo 
necessário para a referida imputação obrigacional, no que se refere aos responsáveis, existência de lei [ordinária] autorizativa, e específica, para o 
aludido tributo. Desse modo, a existência de norma complementar administrativa que preceitue tal imputação, nas hipóteses já especificadas, 
representaria ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa e extrapolação do poder hierárquico e de regulamentar, inerentes à 
administração pública, por sobrepujar a competência relativa ao órgão, a despeito de eventual caráter vinculante introverso. As conclusões do 
trabalho contribuem, de forma consistente, para ampliação do conhecimento sobre a temática, cujo tratamento ainda é muito incipiente em sede 
doutrinária.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o estudo técnico e prático da investigação instaurada de ofício pelo STF para apuração de crimes contra a 
honra e ameaças a alguns ministros da Corte que acarretou a consequente limitação à liberdade de expressão e censura às reportagens alvo da 
investigação, com fundamento em seu próprio regimento interno, valendo-se de uma interpretação extensiva, que enseja à colisão com as 
normas e princípios constitucionais, acarretando o desapreço à dignidade da justiça no momento que considera pura e tão somente a qualidade 
da vítima e o seu prestígio e não o fato em si, o que se encontra em desacordo com os princípios constitucionais e processuais penais, sobretudo, 
o do devido processo legal e a inércia da jurisdição, com parâmetro, ainda, dos sistemas processuais penais. Será analisada a função do Poder 
Judiciário e a divisão de poderes que tem como corolário a obrigatoriedade de suas decisões estarem de acordo com a matéria estabelecida na 
Carta Magna, bem como pelo cumprimento da lei. No bojo se discutirá como o STF, na qualidade de guardião máximo da Constituição Federal, 
liga-se à efetividade da democracia no momento em que respeita as atribuições designadas, bem como quando age fora de sua alçada, aliando-se 
ao fato de que a única forma de restringir a sua atuação é pela autolimitação, ou seja, o próprio Supremo é responsável por delimitar seus atos. 
Sendo assim, é possível observar uma consequente insegurança jurídica em razão da concentração de poderes na figura de um único órgão e da 
inserção de interesses ou vontades pessoais, em que se observa, por vezes, um juiz instrutor que foge de sua função como garantidor dos direitos 
fundamentais. Em que pese não deva o juiz agir como mero espectador, este deve ficar afastado das atividades inerente às partes, limitando-se a 
proceder de ofício apenas nos casos permitidos pela lei, tendo em vista que, no processo penal brasileiro, o juiz deve manter-se afastado da 
investigação preliminar para evitar os prejuízos do pré-julgamento. Será colocado em pauta a garantia do devido processo legal no que tange ao 
respeito a um processo regular e justo e com vistas à autoridade competente, enquadrado, assim, nas preceituações constitucionais, com 
observância da função exercida pelo juiz na persecução em que, ocasionalmente, se faz as vezes de parquet, o que se contrapõe à característica 
imparcial e inerte do julgador e, por conseguinte, ao sistema processual acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Todas essas 
questões serão examinadas considerando a atividade jurisdicional exercida fora dos limites da lei e a consequente violação da separação dos 
poderes que acarreta, por fim, um julgamento injusto, contemplando o autoritarismo judicial e, portanto, a insegurança jurídica que acaba por 
comprometer os requisitos basilares do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO

A Lei nº 9.296/96, conhecida como lei de escuta telefônica ou interceptação telefônica, foi sancionada em 25 de julho de 1996, e veio para 
regulamentar o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A presente pesquisa possui o escopo de analisar a 
interceptação telefônica e as implicações jurídico constitucionais, instituto que é regulamentado pela Lei nº 9.296/96, e decorre de um princípio 
trazido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XII, parte final, do artigo 5º, onde consagra o princípio da inviolabilidade do sigilo das 
comunicações, sendo este um princípio que se encontra inserido no título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Possui como foco neste estudo 
compreender quais as implicações jurídico constitucionais das interceptações telefônicas frente as controvérsias acerca da aplicação desse 
instituto e o fenômeno da serendipidade na obtenção de prova. Tendo em vista, que esta é uma temática problemática corriqueira e atual, fonte 
de diversos questionamentos pela doutrina e jurisprudência. Tem como objetivo apresentar o instituto da interceptação telefônica e analisar a 
aplicação frente a tutela constitucional. Bem como, diferenciar a interceptação telefônica de gravação e escuta telefônica, apresentando o 
cabimento e os requisitos necessários a concessão da interceptação telefônica e esclarecer as controvérsias com relação ao prazo e prorrogação. 
Visa abordar questões sobre a competência para a decretação da interceptação telefônica e a prova emprestada, verificando sua legalidade. E por 
fim, identificar as controvérsias acerca da aplicação desse instituto frente ao fenômeno da serendipidade mediante interceptação telefônica. O 
presente estudo se justifica por ser um tema relevante e detentor de uma grande importância para o judiciário brasileiro, uma vez que, a 
interceptação telefônica é utilizada como meio de prova para esclarecer diversos crimes que na falta desta prova cabal, ficariam impunes. Diante 
de tamanha importância faz se necessário o presente estudo que possui a finalidade de esclarecer alguns pontos que há controvérsias quando se 
fala em interceptação telefônica regulamentada pela Lei nº 9.296/96. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi através de 
pesquisa bibliográfica, doutrinas, dissertações, monografias e artigos científicos. E para complementar os estudos fiz diversas pesquisas por meio 
de palavras chaves na internet onde foi possível localizar vários sites jurídicos que tratam do assunto e agregam conhecimento. Em razão da 
análise feita sobre este tema, o ato de descartar as provas obtidas no encontro fortuito, seria uma desobediência ao princípio da razoabilidade, e 
uma violação ao Estado Democrático de direito, uma vez que, agindo assim, estariam comprovando que o Estado é inerte em seu papel de 
proteger e resguardar a sociedade. Por outro lado, deve ser feita uma verificação minuciosa dessas provas, verificando se de fato estão 
acobertadas pela legalidade, sob o risco de admitir qualquer prova obtida no encontro fortuito, sem o mínimo de proporcionalidade e restringir 
os direitos fundamentais sem fundamentação idônea. Diante do estudo realizado, verifica-se a necessidade de aplicação do fenômeno da 
serendipidade, objetivando evitar a impunidade em relação aos crimes descobertos em encontro fortuito, ou até mesmo para evitar a prática 
contínua de crimes. Exigindo para tanto especial atenção para não violar os direitos e garantias fundamentais.
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RESUMO

A quarta revolução industrial produziu um conjunto de tecnologias no mundo atual possibilitando a união entre o ambiente físico e o virtual e, 
através dela, em diversas atividades são utilizadas ferramentas de cruzamento de dados a fim de otimizar as tarefas de gestão e antecipar 
prováveis resultados dentro de uma tomada de decisão. O ambiente jurídico brasileiro está em constante evolução. Os advogados precisam se 
atualizar a respeito das novas tecnologias e suas respectivas utilizações. A jurimetria faz parte das novas ferramentas implementadas na quarta 
revolução industrial, pois se configura em um cruzamento de dados, unindo conhecimentos estatísticos e jurídicos, capazes de gerar 
probabilidade nas futuras decisões. A problemática reside na utilização da técnica como um verdadeiro ‘spoiler’, capaz de revelar o conteúdo de 
uma decisão ou antever os fatos que acontecerão em razão de um padrão estatístico e se tal utilização engessaria a prática forense. O surgimento 
da ABJ - Associação Brasileira de Jurimetria - ampliou o interesse sobre o tema no Brasil. A jurimetria teve seu início através do empreendimento 
de Lee Loevinger, um advogado norte americano que elegeu o termo "Jurimetrics" no sentido de inserir um pensamento concreto de estatísticas 
e cálculos dentro de um padrão de conduta humana, tornando-se um facilitador para os advogados, pois visa aperfeiçoar sua atuação, a partir da 
análise dos dados de casos semelhantes, com o fim de nortear tanto na elaboração das peças processuais, quanto para antecipar os rumos do 
processo, prevendo, por exemplo, como será arbitrada a sentença e se haverá possibilidade de acordo. A ABJ define a jurimetria como uma 
“disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos e fatos jurídicos”. O objetivo geral da pesquisa é 
analisar os benefícios da Jurimetria para a advocacia. Como objetivos específicos estão os de: a) avaliar se a utilização da técnica vem tendo êxito 
na demonstração prévia sobre a viabilidade, êxito e exequibilidade de um caso concreto; b) observar se as expectativas geradas pela análise 
jurimétrica acabariam engessando a atuação profissional, diante da perspectiva aprofundada sobre se alcançará ou não o objetivo almejado; c) 
entender se, do ponto de vista do cliente, é útil ter um balanço das informações antes de ingressar com a demanda, diante de um percentual de 
casos sem êxito, evitando que seja atingido financeiramente em uma possível condenação. Para a realização do objetivo geral e dos objetivos 
específicos será utilizada a revisão integrada de autores que abordam o tema, bem como a pesquisa em outras ciências correlatas, como a 
Psicologia. Os resultados parciais da pesquisa em execução demonstram que a Jurimetria pode padronizar a atividade forense, através de dados 
estatísticos e cálculos baseados em uma linha de tomada de decisões, o que também merece análise da Psicologia. Nesta seara, o Behaviorismo 
inicialmente diz não ser possível padronizar os processos internos da mente, porém, através das condutas é possível traçar ações. Na teoria de 
Ivan Pavlov, o ser humano demonstra através de pequenos sinais o que pode ser utilizado como artifícios para chegar a possíveis resultados de 
posicionamentos. Contudo, de acordo com o psicólogo norte americano Skinner há uma oposição à ideia do Behaviorismo em razão do fato de 
que nenhum comportamento pode ser previsto, afinal cada ser humano é único e, sendo assim, não é possível controlá-lo através de impulsos 
cognitivos. A conclusão leva em consideração a utilização da jurimetria como fator de sucesso nas demandas. Contudo, os resultados ainda não 
são definitivos em relação aos benefícios ou malefícios da mecanização da ação humana e a modificação das soluções jurídicas, cabendo, de 
forma tímida, admitir que a técnica seja usufruída como um meio de apoio, mas não como um ‘spoiler’, capaz de acertar como será proferida 
uma decisão judicial.
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RESUMO

A legítima defesa é uma previsão legal, expressa no art. 23 de nosso código penal como uma das causas de exclusão da ilicitude e temos sua 
previsão e explicação no artigo vinte e cindo do código penal. Esta pesquisa tem como objetivo explicar primeiramente os aspectos desejados e 
pretendidos pelo legislador a nível de eficácia. Umas das primeiras questões é a adição de um novo parágrafo ao artigo vinte e três. Em sua 
redação (§ 2º, art.23 do projeto de lei) ele diz que o juíz pode atenuar a pena até a metade se de acordo com o caso concreto, entender que a 
conduta resultou de escusável medo, violenta emoção e outras hipóteses, a fim de proteger e dar mais respaldo a uma vítima que estiver 
interrompendo uma injusta agressão e por força da circunstâncias vier acabar cometendo algum excesso. Outra mudança vem no artigo vinte e 
cinco do CP com a adição de dois incisos que dão respaldo aos nossos agentes de segurança pública para que eles possam prevenir uma injusta 
agressão, conforme está escrito na redação do projeto. Trataremos agora das questões problemáticas e controversas desse projeto 
respectivamente. A que se refere ao artigo vinte e três se depara com seu problema em relação a uma certa “discordância” com o artigo vinte e 
oito de nosso código, pois essa norma diz expressamente em seu inciso primeiro que não afastam a ilicitude a emoção ou a paixão, e isso gera 
alguns problemas tanto em aspectos jurídicos devida a interpretação que pode ser relativamente difusa, quanto também em aspectos de eficácia, 
pois pode-se parecer que está se dando certa “legitimidade” aos excessos que nosso código busca coibir. Outra questão proporcionalmente
problemática ou até mais, são os dois incisos do artigo vinte e cinco. Eles são problemáticos pois em seu caput, a redação fala “interromper uma 
injusta agressão” enquanto nos incisos diz “prevenir uma injusta agressão”, o grande problema dessa redação é que muitas pessoas temem e 
acreditam que isso dá margem para uma “execução institucionalizada” por parte do Estado, aumentando a violência policial com esse respaldo 
jurídico. As metodologias utilizadas serão a pesquisa bibliográfica e documental, que buscarão as relações efetivas das teorias e doutrinas, além 
de exemplos na legislação pertinente. Os resultados apresentados são: que em função destas discordâncias expostas, este projeto pode 
promover algumas inseguranças jurídicas e não surtir a eficácia desejada que visa com tais mudanças. Conclusão: Destarte, para que não se gere 
tais problemas será necessário fazer mudanças no que tange ao aspecto da legítima defesa no Pacote Anticrime para que seja mais coerente com 
todo nosso ordenamento jurídico e reduzindo ao máximo interpretações difusas ou simplesmente não alterando o que já está em vigência sobre 
este tema.
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RESUMO

A Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06 , em princípio, foi aprovada  com o intuito de resguardar e amparar as mulheres brasileiras de todos os tipos 
de violência. Para a sua efetividade, é apresentada e incentivada uma política pública com Instituições e entidades agregadas e que deveriam 
promover ações e mecanismos para concretizar  atividades protetivas e coibir a violência de gênero. Desta forma, a partir da necessidade de 
sensibilizar as pessoas no sentido de cessar os delitos, tornando a lei realmente eficaz, implantaram-se políticas públicas no combate à violência 
doméstica contra a mulher, as quais ampliaram e introduziram serviços especializados, bem como articularam serviços em prol das mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. No entanto, não só a mídia regional, como também, a nacional, estão recheadas de dados e 
informações divulgadas sobre o  aumento da violência e a culminância em fenômeno caracterizado como feminicídio. O presente trabalho, 
analisa no contexto Universitário, as discussões efêmeras acerca da referida lei, diante da realidade social no cotidiano da sociedade brasileira, 
visto que a Lei Maria da Penha, além da punição do agressor exige à adoção de políticas públicas de prevenção à violência doméstica e familiar e 
proporcionar a orientação de educação social necessária para a vítima,para o agressor e seus dependentes. Os procedimentos desta pesquisa 
implicam as leituras e fichamentos,  bibliográficos e documentais na primeira instância deste processo jus científico,bem como, a pesquisa de 
campo designada em universo e amostragem regional no Estado do Espírito Santo. Não obstante ser uma questão histórica e cultural é 
indiscutível a necessidade de erradicar a violência doméstica contra a mulher. Desta forma, apesar do avanço comportamental nas relações 
humanas e sociais, após a implantação da Lei Maria da Penha, ainda se fez necessário a adoção de medidas que a tornassem realmente eficiente 
e eficaz. Para tanto, não bastam as medidas aplicadas no âmbito das políticas públicas em vigor. É necessário uma política de educação social e 
familiar com metas,a partir da formação de caráter inovador de cultura, cujo resultado deve apontar para a minimização de processos e 
judicialização das relações familiares.
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RESUMO

O Direito Internacional dos Direitos Humanos passa por uma crise que decorre do aumento progressivo de casos de refúgio. No mundo, o número 
de pessoas forçadas a se deslocarem já atingiu o marco de 68,5 milhões. O Brasil, em razão de sua política internacional, tem se tornado o destino 
de muitas delas. Ao refletir sobre essa questão e partindo da hipótese que os Direitos Humanos devem ser observados antes, durante e após a 
solicitação de refúgio, o presente trabalho, que registra-se, ainda está em fase de andamento, tem o objetivo de analisar a presença dessas 
pessoas no mercado de trabalho brasileiro. Desta maneira, questiona-se: o mercado de trabalho para refugiados no Brasil encontra-se cético? O 
problema de pesquisa proposto será respondido seguindo o encadeamento dos objetivos formulados para o trabalho, quais sejam, perquirir as 
possíveis causas que dificultam o ingresso de refugiados no mercado formal, identificar se há no sistema jurídico amparo ao direito ao trabalho 
para os refugiados, e verificar se há medidas que tenham por fim combater o preconceito e incentivar os refugiados a ingressarem no mercado de 
trabalho. Para isto, utiliza-se os métodos qualitativos, para fornecer em caráter exploratório um panorama de como o Brasil se comporta na 
defesa do direito ao trabalho aos refugiados. Quanto aos resultados encontrados, dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
revelam que até o final de 2016 o Brasil acolhia 9.552 pessoas refugiadas, provenientes de 82 diferentes nacionalidades. Até dezembro de 2016, 
10.308 pessoas protocolaram novas solicitações de refúgio às autoridades brasileiras. A maioria das pessoas chegam ao Brasil em busca de 
melhores condições de vida, uma vez que foram obrigadas em razão de fundados temores saírem de seus países de origem. No entanto, 
diferentemente do que se opera na Europa, os refugiados no Brasil não recebem auxílio, também chamado custo de manutenção, e por isso, 
devem entrar no mercado de trabalho para suprir suas necessidades. Ocorre que apesar de muitos possuírem altos níveis educacionais, há 
dificuldades, seja por falta de documentos ou por problemas na validação dos diplomas e qualificações acadêmicas. Soma-se a isso o 
desconhecimento da língua portuguesa, dificultando a comunicação, e o preconceito, em forma de xenofobia, por tornar o mercado formal mais 
competitivo. A opção imediata que a ele se apresenta para subsistir diante dessas situações é o mercado informal. Contudo, a realidade fática se 
distancia da formal, sendo sabido que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e do 
Protocolo de 1967, além de internalizá-los através da Lei 9.474/97, que assegura em conformidade com os princípios dos Direitos Humanos o 
direito ao trabalho, em especial o de possuir a Carteira de Trabalho e Previdência Social com os mesmo benefícios que a lei trabalhista assegura 
aos brasileiros. Ademais, salienta-se que um outro infortúnio que surge são os desconhecimentos acerca do que é o refugiado, e nessa 
perspectiva, destacam-se algumas iniciativas que buscam auxiliá-los a se realocar no mercado formal como o Programa de Apoio para a 
Realocação de Refugiados e o Empresas com Refugiados. Através dos resultados encontrados até a presente fase desta pesquisa, considera-se 
que a resistência dos brasileiros quanto ao refúgio e a causa dos refugiados, ainda cria barreiras que impactam na esfera social e econômico, 
devendo ser combatidas. Embora existam leis e iniciativas que amparam os direitos dos refugiados, o mercado de trabalho brasileiro ainda 
encontra-se intimista quanto a contratação dessas pessoas, mesmo elas tendo mão de obra disponível e com qualidade técnica para o ingresso 
no mercado formal. O presente trabalho conclui que o Estado ao se comprometer com os refugiados, deve atender suas três obrigações 
essenciais: respeitar, proteger e implementar, sendo o direito ao trabalho uma categoria desta.
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RESUMO

O ano de 2019, surpreendeu a sociedade com duas mediadas exclusivas. Os decretos 9.685 de 15 de janeiro de 2019, e 9.797, de 21 de maio de 
2019. Estes regulamentam e fazem alterações na lei 10.826/03 em questão sobre o estatuto do desarmamento. Nos novos decretos, nota-se em 
inúmeras partes, a facilitação da posse de armas de fogo, que antes eram restringidas por lei. Além de ser uma das principais agendas do 
Presidente da república, analisa-se com o decorrer dos dias, que novas alterações estão sendo colocadas em pauta, e sendo julgadas pelo STF. 
Agora não só a posse, mas também o porte, vem sendo discutido em categorias jurídicas e sociais. Na tentativa de compreender como a partir de 
novas considerações de mercado, descortina-se nesse estudo, a leitura de que a facilitação de armas e do mercado armamentista do Brasil, possa 
vir a gerar um mercado informal de armas de fogo entre as classes mais baixas da sociedade. Acerca deste tema, nota-se que desde antes da 
formação da classe trabalhadora no Brasil, o mercado informal é muito latente, sendo assim, a abertura de mercado e a demanda teriam preços 
altos em seus produtos, e o trabalhador que não teria como pagar por uma arma legalizada, iria se submeter à forma ilegal. Afirma-se que o 
objetivo desta pesquisa é de instigar reflexões críticas sobre os decretos do atual presidente da república e a questão social do nosso país, e 
demonstrar através de pesquisas bibliográficas, em estudos sociais, históricos e jurídicos, que a posse e o porte de armas de fogo para o cidadão 
brasileiro, deve ser melhor pensado, para que não ocorra problemas futuros em nossa sociedade. Em relação aos resultados, pesquisas 
demonstram que o mercado informal se torna muito presente entre pessoas de baixas renda na sociedade brasileira, mesmo antes de sua 
formação no início do século XX, e a partir deste censo, o mercado informal de armas, suprirá a demanda daqueles que não podem pagar pelas 
mesmas. O mercado informal no brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, não é tão incomum. Muitas vezes, temos noticias midiáticas, mas 
poucas reflexões de como ajudar a suprir a procura do mesmo. Vende-se brinquedos, acessórios, comidas e etc. Gerando uma economia dual na 
sociedade brasileira. Por fim, a partir de embasamento teórico de pesquisas bibliográficas no que tange as áreas da história, da sociologia e do 
direito, esta pesquisa tem como escopo auxiliar a reflexão critica a regulamentação das armas no Brasil, antes de se pensar em melhorar as 
questões sociais de pobreza e miséria, assim evitando problemas futuros e o desenvolvimento de um mercado informal de armas de fogo no 
Brasil.
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RESUMO

Na primeira década do século XXI, países como a Bolívia (2009) e o Equador (2007) figuraram como lugares de efervescência política e social no 
cenário internacional. Isso se deu pela força de atuação dos movimentos indígenas, pelo acirramento das lutas por reconhecimento autonômico, 
vislumbrando na política eleitoral e nos instrumentos legislativos uma nova frente de atuação, buscando a garantia de suas reivindicações étnicas 
por meio do estabelecimento de novos direitos, elegendo lideranças indígenas para postos estatais, com organizações indígenas como 
protagonistas de grandes mobilizações e movimentos que pretendiam refundar o Estado, num processo que culminou na elaboração de novas 
constituições, movendo as estruturas do tradicionalismo jurídico e inaugurando o que ficou conhecido como “Novo Constitucionalismo latino-
americano”. Diante deste panorama, a presente pesquisa tem como objetivo traçar as características deste constitucionalismo vindo do sul, 
analisando especificamente a Constituição boliviana de 2009 que estabeleceu princípios da cultura indígenas como fundamentos da nação, 
reconheceu a natureza como sujeito de direitos, os recursos naturais como pertencentes à população, além de garantir o direito à autonomia 
política, jurídica e cultural dos povos indígenas, prevendo a formação de tribunais indígenas e pluralismo jurídico, sem qualquer hierarquia em 
relação aos demais tribunais estatais, propondo a refundação o Estado, por meio da configuração de um Estado plurinacional, formado por 
autonomias. Como resultado da análise foi possível constatar a originalidade da Constituição boliviana para o campo jurídico, apresentando 
elementos de ruptura em relação à teoria clássica das fontes jurídicas, pois esta última, ao  caracterizar o poder constituinte, o estabelece como 
elemento que se coloca acima das fontes do Direito, trazendo a percepção de um poder que inova, originário, autônomo, rompendo 
drasticamente os pilares do sistema jurídico preexistente e fundando um novo pacto social. Nesta visão, o poder constituinte se coloca como 
possibilidade de existência para uma classe ou para um grupo social definido de maneira coerente, como afirmação de uma visão de mundo 
hegemônica. Porém, os movimentos sociais das últimas décadas do séc. XX, em especial o movimento indígena boliviano, atuando para a reflexão 
e fragmentação de conceitos um tanto estanques como o de classe trabalhadora, questionou formulações que não incluíam as camadas sociais 
que se encontravam fora das organizações obreiras, buscando redimensionar o objetivo do poder constituinte, indo além da necessidade de 
derrotar um inimigo, de significar a vitória de um grupo, de contrapor o sistema jurídico preexistente, destacando a importância da luta por uma 
nova organização do trabalho e da vida, indo além da conquista do poder, buscando redirecionar relações humanas basilares, nas quais as ideias 
de liberdade e igualdade como estabelecidas pelo constitucionalismo moderno já não poderiam  dar conta das demandas por consideração das 
subjetividades e singularidades. A presente pesquisa possibilitou a análise do movimento constitucional boliviano como um marco para o Direito 
latino-americano, refundando as bases da atuação política e jurídica, devido ao protagonismo indígena, desde a elaboração da propostas de lei 
para a convocação da Assembleia Constituinte feita por organizações étnicas, passando pela representatividade dos grupos indígenas na 
assembleia, e se perpetuando durante a ação combativa de indígenas para garantir a realização dos trabalhos constituintes e sua conclusão.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como foco a questão do tráfico de mulheres para exploração sexual no Brasil, com a grande demanda que existe no 
turismo sexual. Alguns dados bibliográficos apontaram para relação do turismo sexual com a época do Brasil Colônia e atualmente com a visão 
internacionalizada que o país tem no exterior sobre o carnaval. “A possível imagem de um Brasil associado ao silencioso e imperceptível turismo 
sexual foi construída desde o descobrimento do país quando, ao chegar ao Brasil em 1500, os portugueses encontraram um território habitado 
pelos índios brasileiros.  Que o carnaval, sendo representado simbolicamente pela “mulata” (nua) e o “samba”, fixam, desta forma, um conceito 
óbvio do país, na tentativa de atrair turistas ao Brasil por intermédio de imagens de belas mulheres e com referências ao apelo sexual”. Partindo 
do fato público e notório de que o Brasil é um conhecido destino de turismo sexual: a presente pesquisa pretende compreender e descrever 
sucintamente esse fenômeno. Compreender também, de que forma que o tema vem sendo abordado pelas autoridades judiciárias. Tudo, para 
responder a problemática: O que é, e como vem sendo administrado/tratado/enfrentado no Brasil o tráfico de mulheres? Constatou-se, através 
de estudos, que o turismo sexual está também associado a diferentes fatores (culturais, políticos, econômicos, psicossociais, éticos e legislativos), 
dificultando, portanto, seu extermínio, mas não o tornando impossível. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho é um copilado entre o 
método doutrinário com a pesquisa empírica, que se realiza na forma do estudo de casos e entrevistas. Nesse contexto, faz-se necessária a 
análise dos processos judiciais relacionados ao tema sob a ótica dos Tratados Internacionais e da legislação predominante no Brasil. Outrossim, a 
questão será examinada sob a ótica dos princípios constitucionais, visto que o referido crime configura-se como sendo um verdadeiro atentado 
aos direitos humanos. Além disso, pretende-se fazer entrevistas em ONGs que auxiliam mulheres nessa situação para compreender melhor se a 
legislação as protege, garante o sentimento de justiça, e, principalmente, as causas que as levaram a serem seduzidas pelas promessas dos 
traficantes.
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RESUMO

A presente pesquisa pretende analisar a multiparentalidade e o princípio da isonomia em face da prestação de alimentos entre o pai biológico e o 
socioafetivo. A multiparentalidade se dá quando baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e da afetividade as pessoas podem ter 
garantia de vínculos registrais e afetivos ao mesmo tempo. O Direito contemporâneo passa a acolher a afetividade dando tratamento jurídico 
humano a famílias plurais. Justifica-se o estudo deste tema devido as recentes decisões dos Tribunais brasileiros sobre o assunto. Neste sentido, 
em setembro de 2016 o Supremo Tribunal Federal, na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário nº  898.060 e da Repercussão Geral 622 
aprovou tese revolucionária onde a paternidade sociafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante, baseada na origem biológica. Vale ressaltar que, em novembro de 2017 o Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a 
parentalidade sociafetiva por meio do Provimento nº 63 estabelecendo normas cartorais para o procedimento do reconhecimento da 
sociafetividade.  A problemática desta pesquisa se dá com a análise do princípio da isonomia, que é aplicado em caso de alimentos, tendo em 
vista que a presença de dois pais na certidão de nascimento da criança gera efeitos jurídicos similares para ambos.  Sendo assim, indaga-se como 
serão pleiteados estes alimentos em face dos alimentantes, sobretudo no que concerne a proporcionalidade da demanda. O objetivo geral deste 
estudo se concentra nos efeitos patrimoniais que o registro multiparental causará para as pessoas envolvidas, sobretudo ao reconhecer a 
presença de paternidade afetiva e biológica de forma concomitante. A metodologia utilizada é de caráter analítico descritivo utilizando-se de 
decisões jurisprudenciais, doutrina e periódicos. Os alimentos são aqueles necessários a subsistência da pessoa e o desenvolvimento da 
personalidade do menor e está sob a égide do princípio constitucional da solidariedade , elencado no  artigo 229 da Constituição Federal de 
1988. . O dever alimentar gerado pelo reconhecimento da multiparentalidade tem caráter isonômico e reciproco entre pais e filhos, assim se 
houver demanda a prestação de alimentos, esta deve ser pleiteada a ambos os pais, restando apenas estabelecer a proporcionalidade do valor a 
solicitar. Conclui-se portanto, que mesmo sendo assunto relevante para a seara jurídica, caberá a sociedade e a jurisprudência estabelecer 
parâmetros com segurança jurídica acerca deste estudo. Insta ressaltar que a presente pesquisa não pretende esgotar o tema, mas sim ampliar o 
debate. A legitimação jurídica de um fato gerado pelo afeto e pela convivência devem ser levados em consideração ao melhor interesse do 
menor.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: gabi.p7@outlook.com IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

Autor(es): Gabriella Barbosa Pereira Ribeiro; Hilza Maria Feitosa Paixão; Adriana Mendonça da Silva

Palavra(s) Chave(s): indígenas; invisibilidade; sistema prisional.

Título: NATIVOS BRASILEIROS: INVISIBILIDADE, HOSTILIDADE, ESTIGMATIZAÇÃO E CÁRCERE

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O presente trabalho (originalmente apresentado no Congresso Sociology of Law, da Universidade La Salle, Canoas - Rio Grande do Sul)  tem como 
desígnio analisar o ríspido tratamento sofrido pelos índios brasileiros durante suas vidas e traz como problema de pesquisa: “Em que medida o 
Estado brasileiro entorpece os direitos dos povos indígenas e facilitam a sua invisibilidade e marginalização à sociedade?”, pois bem se sabe que a 
partir de 22 de abril de 1500 – dia em que a frota coordenada por Pedro Álvares Cabral chegou a terra Pindorama (Brasil) –, despontaram-se as 
violências e crueldades que as comunidades indígenas sofrem e que ainda perduram nos dias atuais. Tendo em vista as causas do progressivo 
aumento dessas hostilidades, pode-se compreender a carência de visibilidade da população e do próprio Estado brasileiro para com os seus 
nativos, a dificuldade para a conquista da demarcação de terras, o desapreço com os direitos básicos que todos eles necessitam e que são 
garantidos por lei (Lei 6.001/73) – saúde, educação e cultura. Segundo dados do Infopen de 2016, haviam 600 presos indígenas, entretanto, 
militantes relatam a existência de vícios nos dados de vários detentos indígenas, dificultando, assim, a devida identificação deles. Por 
conseguinte, as contendas e invisibilidades estendem-se para o âmbito prisional, pois muitos indígenas são encarcerados sob acusamentos de 
cunho duvidoso e sem orientação ou auxílio de defensores, de acordo com investigação conduzida pela Thomson Reuters Foundation. Objeto da 
Pesquisa: O objeto de estudo deste trabalho ocupa-se de investigar/examinar as invisibilidades, hostilidades e estigmatizações sofridas pelas 
comunidades indígenas brasileiras, com enfoque no encarceramento dos mesmos. Justificativa da Relevância Temática: O devido estudo das 
temáticas relacionadas aos povos indígenas são relevantes para que seja possível chegar ao atingimento de maneiras de diminuição das injustiças 
sociais, diferenças e um maior entendimento dos motivos causadores das violências cometidas contra os povos nativos. Metodologia de Pesquisa: 
Para o atingimento dos resultados obtidos neste trabalho e resolução da problematização de pesquisa supracitada, foram empregados os 
métodos de pesquisa descritiva e explicativa, com abordagem quali-quantitativa e fontes de pesquisa terciária. Além de revisão bibliográfica 
composta por Antunes, Bauman, Baratta, Rezende. Hipóteses (Objetivos) e Resultados Finais ou Parciais Obtidos. Levando em consideração os 
direitos dos indígenas que são omitidos e desestimados pelo Estado, além das violências e estigmatizações também sofridas por eles, torna-se 
inquestionável a necessidade da execução de políticas públicas que se façam eficazes e que tenham como total intuito melhorar as condições de 
vida dos indígenas, o maior entendimento a cerca de como promover o respeito por esses povos e suas culturas, além de indispensáveis 
investigações que venham a abranger o justo cumprimento de pena e se há real necessidade da privação de suas liberdades através do 
encarceramento.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo compreender qual a razão do reconhecimento de união estável homoafetiva ter sido fato gerador de 
inelegibilidade reflexa no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 24.564, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando que o texto 
constitucional, ao tratar de inelegibilidades, é silente quanto ao assunto. Por essa razão, questiona-se se a função judiciária poderia atribuir novo 
ou diversos sentido à regra eleitoral estabelecida na Constituição. Como procedimento metodológico, utilizou-se a pesquisa documental 
bibliográfica, sobretudo as obras “Judicialização Política, Ativismo e Discricionariedade Judicial”, da professora Loiane Prado Verbicaro, para 
entender a extensão da norma constitucional a partir do Judiciário; bem como o texto “Inelegibilidades: questões polêmicas”, do professor Mauro 
Prezotto, com a finalidade de demonstrar a extensão da inelegibilidade reflexa. Fez-se pesquisa sobre o surgimento do Neoconstitucionalismo e 
verificou-se que, a partir da implementação desta nova vertente jurídica, houve no Judiciário a implementação de uma leitura especial quanto às 
normas constitucionais, visando alcançar a justiça na aplicação do Direito que permite uma concepção da atuação do juiz como um intérprete, 
coparticipante no processo de criação (completude) do ordenamento jurídico através da hermenêutica. Com a mutação social novas situações 
surgem, perante isto, faz-se imprescindível que o ordenamento jurídico busque acompanhar essa evolução a fim de regrar os novos fatos 
oriundos da transformação ocorrida. Por causa das necessidades sociais e jurídicas, surge o denominado Ativismo Judicial que, em nome da 
prevalência dos direitos inerentes à pessoa humana, possibilita ao intérprete abranger o significado da norma, desde que sua decisão contenha 
argumentos racionais e justificativas coerentes. A partir de então, a prática ativista é evidente quando houve o reconhecimento judicial da união 
estável homoafetiva com a equiparação no meio eleitoral dos mesmos direitos e deveres da heteroafetiva – REspe 24.564. Este Recurso Especial 
Eleitoral pôs fim ao dilema que surgiu com um fato ocorrido nas eleições municipais do ano de 2004 no município de Viseu, localizado no Estado 
do Pará, em que a senhora Maria Eulina Rabelo de Sousa Fernandes, pré-candidata à prefeita, mantinha uma relação estável com a atual prefeita 
reeleita daquela cidade, Astride Cunha. Até aquele momento se tinha entendimento de que a inelegibilidade reflexa do artigo 14, §7º da CF/88 
era destinada às pessoas de sexos opostos e que tinham uma união civil ou estável e concubinato. Contudo, nessa legislatura, colocou-se a 
indagação sobre a extensão ou não desse entendimento à união de fato entre homossexuais. No caso apresentado houve uma interpretação 
construtiva do artigo sobre a inelegibilidade reflexa em um processo interpretativo produtivo a fim de dar um tratamento jurídico equitativo à 
união estável homoafetiva. Esta analogia obedeceu a ratio do texto constitucional ao mesmo tempo em que equiparou institutos distintos em 
uma norma restritiva de direitos, evidenciando que a união de fato entre pessoas do mesmo sexo não gera apenas direitos, mas também impõe 
deveres e ônus. Após essa decisão, diversas outras surgiram no viés do reconhecimento da união estável homoafetiva estendendo efeitos nas 
diversas áreas do Direito. Dessa forma, os tribunais veem estabelecendo uma igualdade às pessoas, independente da orientação sexual, 
observando os princípios do Estado Democrático de Direito Brasileiro de uma sociedade justa e igualitária que busca o bem de todos. Através 
desta pesquisa foi possível concluir que o ativismo judicial garante a proteção jurídica aos novos institutos sociais que surgem, de forma que 
sejam alcançados através do Poder Judiciário frente à demora do processo legislativo, e, assim, são reconhecidos os direitos e deveres ao novo 
fato social - neste caso, a união estável homoafetiva.
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RESUMO

A presente proposta de trabalho se refere à análise do acesso à justiça no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) vinculado ao Curso de 
Direito da UNESA – campus Niterói. O movimento pelo Acesso à Justiça, segundo o jurista italiano Mauro Capeletti (1988), tem seu início em 1965 
com a formulação de uma série de críticas ao Sistema Judiciário, postulando que este deveria se voltar à busca de uma Justiça efetiva, que viesse 
de fato a resolver os conflitos sociais e atendesse às diversas camadas da sociedade. O Poder Judiciário deveria estar apto ainda a resolver os 
mais diversos conflitos e que, em última instância, pudesse ser usado como um instrumento de igualdade e mudança social. Ao lado deste 
movimento temos os NPJs das Universidades que, em larga escala, reproduzem os modelos dos escritórios advocatícios e encaminham 
juridicamente as demandas individuais, nas áreas do consumidor, família e trabalhista das pessoas que comprovem renda menor do que três 
salários mínimos. Para que tenhamos um acesso à justiça amplo, diverso e efetivo é preciso que a dinâmica seja reformulada e ampliada, 
conforme proporemos a seguir. Para tanto, uma primeira observação do objeto de pesquisa: o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio 
de Sá – campus Niterói está dividido atualmente em dois setores independentes entre si: o NPA – Núcleo de Primeiro Atendimento – que 
funciona no Fórum de Niterói e o NPJ – Núcleo de Prática Jurídica alocado no campus Niterói, e em ambos os alunos são orientados por 
advogados e professores. No NPJ são encaminhados todos trâmites processuais das áreas cível e trabalhista, enquanto no NPA apenas é realizada 
a orientação jurídica e é elaborada a petição inicial. O NPA funciona como o primeiro atendimento para as pessoas que buscam a resolução de 
suas questões dentro da competência dos Juizados Especiais Cíveis. São ouvidas por nossos alunos estagiários que, com a orientação dos 
advogados, encaminham a questão trazida pelos assistidos por meio de uma petição inicial. O atendimento do NPA se encerra neste momento, 
uma vez que no Juizado Especial Cível, para as causas até vinte salários mínimos, não é necessária a assistência por advogados. As causas mais 
complexas que se afastem da competência do JEC, ou que sejam de vinte a quarenta salários mínimos, são encaminhadas, ou para a Defensoria 
Pública, ou mesmo para o NPJ. Entretanto, a observação do funcionamento in locu nos apontou uma situação: algumas pessoas se 
encaminhavam ao NPA e, por não poderem fazer a leitura, uma vez que não eram alfabetizadas, e assentir à petição elaborada pelos alunos, 
estas pessoas tinham o seu atendimento recusado e acabavam por ter todos as suas possibilidades de acesso à justiça e, ainda mais, de acesso à 
cidadania, negadas. Assim para dar um encaminhamento à situação propomos os seguintes passos: - preparar um questionário social no intuito 
de mapear as demandas da comunidade local que busca apoio jurídico no NPA da UNESA/Niterói; - analisar quantitativamente os questionários; -
identificar, a partir do questionário social supracitado, as pessoas que se encaminhem ao NPA em busca de resolução para suas demandas 
jurídicas e que não saibam ler ou escrever, que sejam analfabetas ou semianalfabetas; - mapear as demandas das pessoas relacionadas no item 
anterior; - comparar o questionário social com as demandas das pessoas analfabetas para Identificar os Temas Geradores – na concepção 
freireana – que possam servir de conteúdo programático para o desenvolvimento de um projeto de Alfabetização Cidadã; - propor um conteúdo 
programático para a alfabetização  de adultos da região a partir das demandas jurídicas destas pessoas. A pesquisa se dará nas vertentes 
bibliográfica, no intuito de construir as bases metodológicas do Acesso à Justiça e da concepção de Educação Cidadã. A pesquisa também utilizará 
a coleta, análise e comparação de dados. Na etapa atual estamos analisando os questionários.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: ruth.ramos96@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es): Ruth Ramos Dantas de Souza; Darlan Alves Moulin

Palavra(s) Chave(s): Pobreza extrema. Violação à Dignidade Humana. Políticas Públicas. Objetivos Constitucionais.

Título: O AUMENTO DA POBREZA EXTREMA NO BRASIL E A GRAVE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA: A NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

A presente pesquisa consiste no estudo sobre o aumento da pobreza extrema no Brasil nos últimos anos  e a consequente violação à dignidade da 
pessoa humana daqueles que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade socieconômica. Questiona-se, como problemática, se o 
Estado está realmente cumprindo o seu papel de promover o bem-estar social ou se a falta de investimentos públicos nas áreas sociais, tais como 
saúde, educação, saneamento básico, emprego, alimentação adequada agravam as mazelas já existentes na sociedade e, com isso, leva milhões 
de brasileiros a viveram abaixo da linha da pobreza absoluta. Cogita-se que a pobreza extrema é uma das causas que impedem às pessoas de se 
autodeterminarem e realizarem suas escolhas na busca de uma vida digna. Ela é considerada como uma das causas de privação de capacidades 
substanciais que permitem ao indivíduo obter o pleno desenvolvimento humano, hipótese confirmada a luz de diversas pesquisas científicas já 
realizadas, as quais demonstraram que a pobreza em seu viés absoluto ou extremo agride brutalmente a dignidade daqueles que se encontram 
em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que os impedem de obter as condições mínimas para ter uma vida digna. Desta 
forma, conclui-se que a solução para o problema da pobreza extrema no Brasil está diretamente relacionada com a efetivação de políticas 
públicas eficazes por parte do Estado, de modo a concretizar os Direitos Sociais que visam garantir a efetivação da igualdade material e 
possibilitar às pessoas as mínimas condições para se alcançar uma vida com condições mais dignas. Busca-se, então, a possibilidade de se 
reconhecer que a erradicação da marginalização e da pobreza extrema no Brasil somente será possível com a atuação positiva do Estado na 
efetivação dos Direitos Sociais. Ressalta-se que a concretização de tais direitos é imprescindível para possibilitar aos indivíduos tenham o pleno 
desenvolvimento humano e se autodeterminem na busca por uma vida mais digna. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão 
bibliográfica e análise documental, de modo a comprovar que a pobreza extrema acaba por violar diretamente a própria dignidade humana, 
razão pela qual é imprescindível que o Estado promova políticas públicas eficazes para cumprir o objetivo constitucional de erradicar a pobreza e 
a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais.
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RESUMO

Esta pesquisa se dedicou a análise da inconstitucionalidade dos parágrafos 2° e 3° do artigo 844 da Reforma Trabalhista, caracterizada pela ideia 
de que o pagamento da multa pela ausência injustificada do trabalhador na audiência é um pressuposto para o ajuizamento de uma nova ação, 
mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça. Impondo assim, uma série de restrições inconstitucionais aos direitos e garantias 
fundamentais garantidos pela Constituição, em especial o princípio fundamental do acesso à justiça, previsto no art. 5° XXXV, da Constituição 
Federal de 1988. Buscando com isso demonstrar os problemas que tais mudanças trazem aos trabalhadores brasileiros, pois, ao afastá-los do 
sistema judicial brasileiro, fere-se além do princípio fundamental do acesso à justiça, o princípio medular do Direito do Trabalho, qual seja, o 
princípio constitucional da Proteção ao Trabalhador exposto no caput do art. 7 da CRFB/88. Esse estudo foi feito através de uma pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial. A princípio, buscou-se compreender a Reforma Trabalhista e suas conseqüências, visto que a mitigação do 
princípio constitucional do acesso à justiça, demonstra de forma clara o objetivo da Reforma Trabalhista de diminuir as demandas na Justiça do 
Trabalho. Feito isso, realizou-se uma breve análise do princípio fundamental do acesso à justiça e de uma de suas principais formas de efetivação, 
a gratuidade de justiça. Demonstrando-se a forma como ela vem sendo tratada pelo código de processo civil quanto a questão da ausência do 
autor, e utilizando como parâmetro para o que foi feito na Reforma Trabalhista. Na sequência, a norma mencionada foi pormenorizada com o 
intuito de demonstrar suas incoerências ante a Constituição Federal e os princípios fundamentais acima mencionados. Em conclusão, esta 
pesquisa constatou a inconstitucionalidade da norma apresentada, uma vez que ficou evidenciada a violação aos princípios fundamentais 
estudados, razão pela qual conclui-se que a ADI 5766 a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal deve ser julgada procedente quanto a 
inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiário de justiça gratuita”. Uma vez que a permanência de tal norma no ordenamento 
jurídico esta impedindo o acesso ao judiciário de milhares de trabalhadores brasileiros, o que é um verdadeiro retrocesso na justiça trabalhista.
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RESUMO

O direito à liberdade de expressão é basilar a qualquer democracia que se preze. No decorrer dos anos, seu conteúdo semântico foi se 
modificando. Se, no Estado Liberal, esta liberdade era um direito negativo, impeditiva à censura estatal a ideias e opiniões individuais; 
atualmente, ela está intrinsecamente ligada à defesa da dignidade humana e de grupos socialmente vulneráveis. É neste contexto que o embate 
entre liberdade de expressão e discurso de ódio ganha vulto no debate público nacional. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo apresentar 
o estado da arte da dicotomia discurso de ódio e liberdade de expressão, na produção acadêmica e especializada acerca do tema. Trata-se de um 
trabalho descritivo, com abordagem qualitativa, adotando-se o método indutivo, através de revisão bibliográfica. Tendo por base o banco de 
dados da Plataforma Sucupira, foram identificados cinquenta e nove artigos, publicados em periódicos de Qualis A1, A2, B1 e B2, no triênio 
2013-2016, que traziam as palavras-chaves ódio, discurso de ódio, liberdade de expressão e crimes de ódio. A partir daí, os artigos selecionados 
foram divididos em três categorias, conforme seu enfoque: ódio nas redes sociais; discurso de ódio e democracia; minorias e discurso odiento. Os 
cinquenta e nove artigos possuem em comum a dicotomia liberdade de expressão e discurso de ódio. Os autores entendem a liberdade de 
expressão como direito fundamental, porém ressaltam a necessidade do Estado tutelar, de alguma maneira, os discursos odientos, a fim de 
limitar os efeitos danosos que uma liberdade de expressão irrestrita pode causar a grupos vulneráveis dentro da sociedade. A primeira categoria 
traz vinte e um artigos acerca do ódio nas redes sociais. São artigos que, em um primeiro momento, definem o que seria o discurso de ódio e 
como a internet facilitou sua propagação e amplificação. Em seguida, analisam a esfera legislativa, buscando, na Constituição e nas leis, formas de 
inibir tal discurso. Por fim, levantam julgados dos tribunais brasileiros acerca do assunto. Em termos gerais, os artigos apontam que, dado o 
pluralismo democrático, a liberdade de expressão deve ser restringida quando efetivamente violar a dignidade humana de outrem. A segunda 
categoria traz doze artigos que tentam compreender o discurso de ódio como danoso à estrutura democrática. A liberdade de expressão é um 
poder-dever, abrangendo não só a liberdade política, como também, a emissão de opiniões responsáveis. Dessa maneira, a liberdade de
expressão contém em seu bojo, a possibilidade de ser restringida, quando a opinião viole preceitos democráticos. O discurso odiento ao ser 
propagado serve como instrumento de manutenção de poder. Em síntese, o discurso de ódio possui caráter político, transpassando a figura da 
vítima e atingindo seu grupo social. A terceira e última categoria traz vinte e seis artigos cujo foco principal são as minorias, vítimas de discursos 
de ódio. Discriminações por homofobia, gênero, sexualidade, raça e religião não podem ser consideradas como mera opinião. Além dos direitos 
individuais já consagrados, a Constituição e os Tratados de Direitos Humanos, aos quais o Brasil é signatário, trouxeram a tutela coletiva de 
direitos das minorias, como grupo social. A presente pesquisa propôs-se a apresentar o estado da arte sobre discurso de ódio e liberdade de 
expressão. Conclui-se, pela análise dos artigos selecionados, que a literatura especializada sobre o tema é abrangente e diversificada. Em síntese, 
os especialistas do tema, entendem que a forma mais efetiva de combate ao discurso de ódio, são políticas públicas que viabilizem o acesso à 
informação e tecnologia às minorias, vítimas do discurso odiento. Quando direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a dignidade 
humana, colidem entre si, aplicam-se, no caso concreto, os princípios da ponderação e da proporcionalidade para resolver o conflito, em prol da 
segurança jurídica e do bem-estar individual e coletivo.
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RESUMO

O projeto de pesquisa em filosofia do direito, visa estudar questões importantes no período 2019-2020, no Brasil, com o objetivo de ampliar o 
grau de conhecimento jurídico e político, tendo em vista que os temas a serem estudados podem ser definidos como a Judicialização da Política e 
que está ligada diretamente com o Estado Democrático de Direito. Com base nas leituras e fichamentos da pesquisa bibliográfica  indicada sobre 
O Estado Democrático de Direito, observa-se que ao estabelecer Direitos Fundamentais, no qual esses são criados para limitar o poder estatal, 
conferem autonomia e liberdade aos indivíduos, cuja medida é uma proteção do cidadão contra uma intromissão indevida do Estado em sua vida 
privada. Assim, nos dados e informações auferidos, verifica-se que o discurso argumenta que  o Estado Democrático de Direito impõe limites ao 
poder estatal. Por um lado, com a separação dos poderes e de Estado de Direito e por outro lado, uma preocupação ética dos direitos do bem 
comum através dos Direitos Fundamentais e do princípio democrático.  O  Estado Democrático de Direito Brasileiro, supõe um Estado com 
poderes limitados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Desta forma, a judicialização da política é um fenômeno jurídico 
entendido como detentor de quatro eixos definidores, tais como, o aumento do impacto de decisões judiciais em causas políticas e sociais; o 
processo em que conflitos políticos  levados ao Judiciário para uma resolução; a judicialização da política, o nível pelo qual a legitimidade de um 
governo é continuamente construída junto da percepção da sociedade da capacidade e a credibilidade de se manter o Estado de direito e 
proteção de direitos; o uso crescente do sistema judiciário por agentes e grupos políticos a fim de gerar uma mobilização e ativação  em torno de 
interesses políticos, sociais e econômicos específicos. Este contexto teórico-metodológico pode ser analisado como uma intersecção de diversos 
fatores, entre eles o protagonismo dos tribunais e dos juízes, que cada vez mais participam do jogo político e social como agentes mediadores ou 
intermediadores. Esta atuação nem sempre representa uma invasão de competência entre os poderes, sendo mais comum que estas pautas 
sejam direcionadas ao Judiciário pelos próprios poderes Legislativo e Executivo. Estes poderes, e seus agentes, recorrem às vias judiciais para que 
seja definida uma questão que não encontra resposta no meio em demanda.
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RESUMO

A temática pode parecer, num primeiro momento, esgotada, mas na ótica proposta pelo artigo, ela traz uma análise mais profunda acerca da 
identidade do negro na atual sociedade. O suporte literário amplifica as dimensões da leitura da persona por detrás da pele e nos faz refletir 
sobre qual o verdadeiro papel desse cidadão no contexto social contemporâneo. O negro não é só uma raça, mas também um reflexo do 
comportamento que a sociedade desprende a ele, de certa forma é um produto, ainda não finalizado, de impressões, estereótipos e pré-
conceitos sobre suas próprias raízes. Não se encontrar no meio disso tudo, é quase tão natural quanto não se identificar com padrões sociais 
europeus e norte-americanos que nos são imputados, afinal, as peculiaridades da raça ultrapassam os quintais culturais que nos cercam. E nesse
sentido, estamos buscando formas de compreender os anseios que cercam essa figura tão normal, por assim dizer, e ao mesmo tempo tão 
incógnita. O conceito de dignidade da pessoa humana em análise estrita, também ajuda a compor o perfil do negro, não como um reflexo social, 
mas enquanto cidadão, detentor de direitos e obrigações. Entrando no conceito de dignidade da pessoa humana, há controvérsias históricas 
sobre a primeira menção ao termo, pois alguns historiadores e filósofos consideram que São Tomás de Aquino foi o precursor dos direitos 
fundamentais, enquanto que para outros, foi de Immanuel Kant, filósofo prussiano, considerado um dos principais filósofos da Era Moderna, 
materializando o princípio basilar das principais cartas constitucionais espalhadas pelo mundo. Kant, em sua obra intitulada: “Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten” (Fundamentação da Metafísica dos Costumes), nos traz uma visão de um indivíduo que se reconhece como detentor de 
direitos e atribui ao homem uma característica única, um valor ímpar e a alegação é de que todas as outras formas de criação dependem da 
vontade, do interesse, pois caso não haja nenhum desses elementos, não seriam necessárias; enquanto que a forma humana por si só é o é fim, 
esgota-se em si mesma, sem a necessidade de reconhecimento de outrem. Uma abordagem original que estabelece através de uma fórmula o
significado único do indivíduo, talvez embrionário, em relação à dignidade propriamente dita, mas que consolidado com a convicção de que o 
valor humano está acima de qualquer outro elemento, sem a distinção de raça. Quando a pauta versa sobre a participação do negro na 
sociedade, basta uma análise da história, sob a ótica de uma das obras que foi objeto do estudo, (ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. “Abolição 
e Justiça no Brasil”) , sob a qual houve questões de ordem social, que priorizaram uma observação histórica sobre os eventos, considerando as 
peculiaridades da época da abolição da escravatura, tomando como exemplo, que traz aspectos que demonstram a total falta de planejamento 
acerca das condições na qual o negro foi inserido na sociedade. No trecho: “A extinção da escravidão no Brasil em 1888 foi o desfecho de um 
processo longo, mas nada coerente.”, há uma composição clara na qual o negro não se identificou (socialmente falando) na chegada ao Brasil, 
enquanto escravo e não teve participação alguma no processo de reinclusão social, que foi conduzido por políticos e oligárquicos. Portanto, há 
um terreno vasto e fértil para a abordagem mais profunda dessa temática, onde o principal objeto do estudo é identificar qual é a verdadeira 
visão que o negro possui acerca de si mesmo.
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RESUMO

Constituição Federal de 1988 surgiu o instituto do habeas data, inovação jurídica no direito brasileiro que trouxe a possibilidade de o cidadão ter 
acesso a dados pessoais presentes em bancos de dados, sendo possível corrigi-los e, posteriormente, explicar o dado anexado em seus cadastros 
perante os órgãos públicos ou considerado de caráter público que possuem tais informações. De início era adotada para a ação de habeas data o 
rito processual de outros institutos constitucionais, contudo, em 1997 surgiu para o instituto do habeas data, lei própria, regulando seu 
procedimento na esfera administrativa e judicial. A lei trouxe um procedimento célere para o instituto, em ambas as esferas, não mencionando 
em seu corpo a possibilidade de adoção de uma medida liminar, uma tutela de urgência para um alcance imediato de pedido formulado. O 
presente artigo pretende abordar os aspectos principais do habeas data e a possibilidade de tutela antecipada de urgência na ação constitucional 
em estudo, utilizando para tanto o conhecimento doutrinário acerca do instituto e análise das ações de habeas data perante o Supremo Tribunal 
Federal e superior Tribunal de Justiça. Mesmo estando presente desde o início da promulgação da Constituição da República de 1988, pouca é a 
incidência do instituto nos tribunais informados, ainda que possua rito célere previsto em lei e na ausência de previsão legal para a medida 
liminar, existe a possibilidade de tal medida ser implementada, desde que preenchidos os requisitos que permitam o deferimento de tal medida 
liminar. A pesquisa adota o estudo das ações de habeas data em suas nuances, com análise do remédio constitucional desde sua origem, 
passando pela conceituação, procedimento, legitimidade, competência e outros pontos relevantes ao entendimento do tema, sendo que em 
seguida entra na temática da possibilidade da incidência da tutela de urgência no instituto, com análise da ação de habeas data nos tribunais 
superiores. Assim, percebe-se que mesmo que não prevista na legislação, o pedido de tutela de urgência na ação de habeas data é possível e seu 
deferimento é legítimo, isto porque o impetrante pode necessitar de uma medida imediata por parte do judiciário, conforme analisado no 
exemplo em que o impetrante solicita que a informação sobre sua pessoa não seja divulgada enquanto não retificada ou se faça menção que o 
dado é objeto de ação de habeas data, ou seja, para salvaguarda de situações específicas, analisadas a cada caso, tornando-se a medida liminar 
eficaz com o deferimento da tutela, deixando assim de ser divulgado o dado que é objeto de retificação ou explicação da pessoa do impetrante 
até o julgamento final da ação constitucional, quando será feita a decisão de mérito do pedido.
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RESUMO

No Brasil, com o advento da Lei de Mediação e do Novo CPC, a autocomposição passou a ser obrigatória nos procedimentos comum e de família. 
Diante disso, o papel do advogado apresenta-se de fundamental importância, pois, atuará como orientador jurídico do cliente durante a 
mediação judicial, auxiliando-o na tomada de decisão informada. Todavia, considerando as peculiaridades dos métodos consensuais como a 
mediação, para que seja possível a efetivação do mecanismo, principalmente nas ações de família, é necessário que o patrono tenha domínio 
sobre as técnicas autocompositivas, podendo obtê-lo durante a graduação, ou posteriormente através de aprofundamento teórico e da própria 
experiência na militância, pois, embora se constatem avanços na formação jurídico-acadêmica com a inclusão de disciplinas voltadas aos métodos 
adequados de resolução de conflitos na grade curricular dos cursos de Direito do Brasil, ainda é tímida a oferta de conteúdo sobre os mecanismos 
aos futuros juristas, o que certamente influenciará na formação do perfil do advogado de família e, por conseguinte, nos resultados que se 
pretendem obter através da autocomposição judicial. Neste contexto, considerando o descrédito com os métodos consensuais de resolução de 
conflito, além do despreparo dos profissionais do Direito com relação às técnicas autocompositivas, eis a razão de ser do presente trabalho, tendo 
como objetivo geral: analisar o perfil do advogado que atua na área de família na cidade de Pacatuba-Ce, bem como o comportamento deste na 
audiência de mediação e conciliação. Será ainda composto pelos seguintes objetivos específicos: a) identificar os fatores que impulsionam o 
advogado a participar dos métodos autocompositivos, bem como as causas de sua possível rejeição a essa prática; b) indicar os benefícios da 
atuação do advogado qualificado e predisposto ao acordo na audiência de mediação e conciliação. A metodologia utilizada será a quantitativa, 
por meio da aplicação de questionários de forma incidental, mediante inclusão aleatória de advogados no fórum da comarca de Pacatuba-Ceará-
Brasil. Logo após os dados serão analisados conforme a técnica de Bardin. Considerando que este trabalho importará pesquisa com seres 
humanos, fora submetido ao parecer do comitê de ética após registro na Plataforma Brasil. No entanto, com relação ao conteúdo bibliográfico, o 
mesmo será composto das discussões das seguintes temáticas: conceituando mediação; evolução histórica da mediação no Brasil; modalidades 
de composição de conflitos de interesses; a distinção entre mediação e conciliação. O presente trabalho encontra-se ainda na fase da pesquisa de 
campo, de modo que não é possível ainda apresentar um resulto definitivo do mesmo. Assim sendo, espera-se que esse estudo contribua para a 
Ciência do Direito e possa com base nos princípios democrático e da cooperação incentivar a participação das partes na resolução dos seus 
próprios litígios e desafogar o Judiciário, proporcionado assim uma tutela justa e tempestiva.
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RESUMO

É de conhecimento geral que com o passar do tempo, o desenvolvimento econômico e tecnológico, alimentado pela cultura do consumismo, 
eleva também as desigualdades, gerando um ambiente propício para o aumento da criminalidade e da violência. Neste cenário, surge a 
necessidade da intervenção estatal, que tem como objetivo principal  assegurar (e restabelecer) a harmonia social, aplicando ao infrator uma 
pena em justa medida, que além de punir, propicie, após um lapso temporal, sua reinserção à sociedade. Sendo assim, promover essa justiça 
restaurativa seria a finalidade da utilização do poder punitivo do Estado, caracterizado como última "ratio" do direito. Todavia, ao olharmos para 
a questão penitenciária brasileira, percebemos que estamos muito longe desse ideal: vemos pouca utilização de ferramentas como trabalho e 
estudo dentro das cadeias, em contrapartida, observamos constantemente a exposição do preso à condições degradantes e desumanas, fora dos 
moldes do Artigo 5° da Constituição Federal, o que não só viola preceitos e garantias constitucionais e tratados internacionais, mas também 
incentiva a reincidência. Através do método conceitual-analítico, envolvendo pesquisas bibliográficas de livros e artigos que tratam sobre o 
assunto e apresentação de dados de órgãos oficiais, o trabalho, que se encontra em sua fase embrionária, tem por objetivo abordar a questão 
penitenciária brasileira, ressaltando a ineficácia de uma postura meramente punitiva, que, alimentada pelo sentimento de vingança social, tem 
transformado o Brasil em um dos países que mais prende no mundo, sendo tal fator indiferente para diminuição da criminalidade. Para além de 
abordar a temática, o trabalho objetiva despertar a comunidade acadêmica para a necessidade de se refletir sobre a justiça restaurativa, 
buscando, não só a defesa da implementação de medidas que possibilitem a ressocialização, mas também incentivar a discussão de novas 
ferramentas que contribuam para a diminuição da criminalidade.
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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento realizada por bolsistas de iniciação científica. O objeto de estudo são as audiências de conciliação e 
mediação realizadas no contexto de processos cíveis, em vista do artigo 334 do Código de Processo Civil em vigor.  Nos interessa identificar e 
descrever eventuais dificuldades que vêm sendo encontradas na efetivação das soluções consensuais para os conflitos de interesse judicializados, 
bem como as percepções dos atores do campo jurídico sobre essas audiências, que não encontram equivalente na legislação anterior. A pesquisa 
pode proporcionar reflexões baseadas em dados empíricos e contribuir para o aperfeiçoamento das formas consensuais de administração de 
conflitos. Em termos metodológicos, a investigação se utiliza de dados coletados em revisão bibliográfica e legislativa acerca do tema e 
observações de audiências em Varas Cíveis e de Família na Comarca de Petrópolis (fórum central), bem como a análise dos autos de processos 
judiciais pertinentes. A escolha desse locus deve-se à proximidade da instituição sede da pesquisa. A relevância do tema vem se mostrando 
através da crescente busca por métodos alternativos de resolução de conflitos, a fim de evitar o colapso do Sistema Judiciário Brasileiro, que 
recebe uma demanda crescente de processos atingindo números elevadíssimos, que somente os procedimentos tradicionais não têm conseguido 
equacionar. Além disso as soluções consensuais são apresentadas pela literatura especializada como mais céleres, econômicas e adequadas para 
a solução de conflitos que envolvem relações de proximidade. Observações realizadas até o momento mostram que as audiências de conciliação 
realizadas nos Juizados Especiais dessa Comarca (regulados pela Lei 9.099/95, com aplicação subsidiária do CPC), podem ser de difícil 
compreensão para leigos, devido à celeridade com que acontecem. Uma das razões pelas quais ocorrem com tamanha rapidez é a de que se uma 
das partes é empresa, raramente seu representante tem amplos poderes para poder transigir, o que acaba impedindo a conciliação e construção 
de um acordo. Outra observação é que, na prática, o objetivo de desmistificar o juiz como único capaz de resolver conflitos, implícito no artigo 
334, bem como a proposta de promover uma comunicação direta e informal entre as partes, são às vezes deixados de lado. O próprios Juízes 
realizam audiências de conciliação nas varas de família quando as partes vêm a juízo com advogados particulares. Quando não possuem esse tipo 
de representação, contudo, são encaminhados a uma conciliadora. Notamos que, nesta segunda situação, tendem a ocorrer mais acordos, já que 
técnicas específicas de acolhimento e comunicação são utilizadas. Também percebemos que Juízes têm deixado de designar a audiências de 
conciliação por vários motivos, por exemplo, por entenderem que o CEJUSC da Comarca não está devidamente estruturado e preferem eles 
mesmos conduzirem as audiências. Intuímos que os juízes acreditam que as audiências de conciliação tomam tempo útil do processo e que, ao 
designarem as audiências para serem conduzidas por outras pessoas, estariam delegando parte do seu poder de julgar. Os dados empíricos estão 
demonstrando, portanto, dificuldades na implementação concreta do artigo 334 do CPC. As audiências a que se referem vêm sendo pouco 
aproveitadas, segundo as observações realizadas até o momento. Aparentemente, por se tratar de uma inovação, mais tempo parece ser 
necessário para uma melhor absorção dessas audiências pelos diferentes atores do meio jurídico: advogados, juízes, defensores, promotores e as 
próprias partes.
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RESUMO

O presente trabalho se justifica pela possibilidade de estudo das operações de Fusões & Aquisições (Mergers And Acquisitions - M&A) utilizando 
conceito científico-econômico através da Teoria dos Jogos, visando ampliar a ótica jurídica das operações de Fusões & Aquisições. Mostra-se 
essencial que a hermenêutica do operador do Direito se paute em técnicas de interpretação novas ou advindas de outras áreas de pesquisa, 
eficazes na discussão do problema proposto. Muito famosa é a aplicação da Teoria dos Jogos no Direito Processual, especialmente ao que se 
relaciona com o Dilema dos Prisioneiros, tipo de jogo mais conhecido da Teoria dos Jogos, onde se analisa a cooperação versus o interesse 
próprio dos players (jogadores). Através do método dedutivo que constitui um processo de análise da informação para que seja produzido um 
resultado final e utilizando-se de revisão bibliográfica de obras que versam sobre Fusões & Aquisições e Teoria dos Jogos, pretende-se analisar as 
operações de fusões e aquisições conforme a Teoria dos Jogos e verificar se os players estão dispostos a encontrar as melhores estratégias e 
combiná-las para a tomada de decisão. As operações de M&A apresentam grande relevância para o crescimento ou redirecionamento das 
empresas, utilizadas também como forma de eliminação da concorrência, de aquisição de conhecimento em nichos desconhecidos pela empresa 
compradora ou como forma de sinergia em atividades complementares, além de possibilitar a aplicação do fluxo de caixa livre. O processo de 
negociação envolve a elaboração de documentos essenciais assinados pelas partes e com efeitos jurídicos. São eles: o Teaser – apresentação 
simplificada das características básicas da empresa, a Letter of Intent - carta de intenções, o Term Sheet – Proposta não vinculante, o NDA (Non 
Disclosure Agreement) – acordo de confidencialidade, o MOU (Memorandum of understanding) – memorando de entendimentos e, por fim o 
Acordo de Base e o Contrato em Definitivo. Muito embora não se tenha um procedimento obrigatório é certo que nesse mercado as consultorias 
contratadas para o mapeamento das operações e seus aspectos contábeis, financeiros, patrimoniais, societários, contratuais, trabalhistas, fiscais, 
de propriedade intelectual e regulatório – de acordo com o ramo de atuação da empresa, adotam quase que um procedimento padrão através do 
uso de check list na fase de due diligence. Como resultado da pesquisa, verifica-se que as operações de M&A envolvem processos complexos de 
levantamento de informações através da due diligence, análises de cenários com a aplicação de técnicas e fórmulas matemático-financeiras para 
possibilitar a elaboração do valuation, além da análise e aprovação do CADE. Se cada uma dessas fases for pensada como um jogo, tem-se que 
estratégias e táticas são traçadas a cada movimento no processo de M&A, ou seja, a cada jogada.  Nesse sentido, analisar o comportamento dos 
players é de suma importância. Partindo do pressuposto que seja em fusões ou em aquisições há interesses opostos de duas ou mais empresas 
mostra-se importante combinar interesses a um ponto de equilíbrio capaz de satisfazer ambas as partes. A apresentação de forma simplificada de 
alguns, dentre os muitos, modelos de jogos demonstra-se capaz de constatar que vários fatores podem influenciar na negociação e que as táticas 
utilizadas dependem da disposição dos negociadores, que podem escolher por combinar estratégias ou não. Dessa forma, conclui-se que ter a 
consciência de que as operações societárias podem ser realizadas sob a ótica da teoria dos jogos, com a análise das estratégias dos jogadores e 
buscando encontrar o equilíbrio de Nash, onde cada um dos players adote, individualmente, a melhor resposta à estratégia dos demais players, 
ou ainda em decisões simultâneas, sendo possível encontrar um ou mais equilíbrios de Nash pode significar o sucesso ou o insucesso da operação 
societária em cada uma das suas fases.
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RESUMO

A urbanização brasileira, além de tardia, foi extremamente desordenada, o que ocasionou uma série de consequências negativas que, em muitos 
lugares ainda não foram resolvidos, como por exemplo, a falta de saneamento básico, transporte público precário, poluição da água e solo, 
irregularidade fundiária, dentre outros. Assim como a intensa e acelerada urbanização, outra questão que perpassa pelo crivo do Estado é a 
utilização dos espaços públicos, pois viver em sociedade requer que cada um respeite o espaço do outro e cabe a administração pública essa 
regulação com o objetivo de conter excessos que prejudiquem a estabilidade social. Assim sendo, poder de polícia nos remete a prerrogativa que 
tem o Estado para limitar os direitos individuais visando o bem-estar da sociedade, mas vale ressaltar que o administrador público não deve se 
valer de tamanha honra para obter privilégios pessoais, como também para limitar poderes de outrem por divergência pessoal simplesmente. A 
menção ao poder de polícia é de grande relevância, pois possibilita que a administração pública fiscalize, ordene e restrinja o modo como o 
cidadão utiliza o espaço, com fins de que ele seja utilizado de forma mais bem ordenada e funcional. A base legal do poder de polícia encontra-se 
expresso no artigo 78 do Código Tributário Nacional, em que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. O 
Problema que deu origem a este trabalho foi a dúvida sobre a ausência do poder de polícia e as possíveis consequências no espaço urbano. 
Utilizando-se de metodologia de pesquisa bibliográfica e do estudo de campo no município de São Gonçalo, objetivou-se detectar a existência e 
eficácia do poder de polícia neste município com os seus reflexos. A conclusão foi de que há carência do controle estatal no município, trazendo 
como reflexo o surgimento de poderes paralelos que recebem adesão de moradores locais.
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RESUMO

Este trabalho analisa as discussões que envolvem as novas tecnologias  como promovedoras de mudança de paradigmas no campo internacional 
do conflito armado, como os drones, correlacionando o seu uso com os aspectos legais dos conceitos de legitima defesa preventiva (antecipada, 
prévia, preordenada) e legitima defesa preemptiva (imediata). Tais conceitos possuem definições próprias dentro do Direito internacional. As 
ações preemptivas se referem àquelas que são realizadas em um contexto de defesa frente a uma ameaça imediata, que já esteja ocorrendo. É a 
ameaça aqui e agora. Por outro lado na prevenção, ou ação preventiva, diferentemente da ação preemptiva, a natureza da ameaça encontra-se 
mais distante, tanto no tempo, quanto no espaço. Assim, a barreira ética para o uso preventivo do uso da força é maior do que para o uso 
preemptivo. No entanto, a partir da administração Bush e da criação do documento NSS 2002 (National Secutiry Strategy 2002) as discussões em 
torno desses conceitos tornaram-se uma constante. No cerne desse documento e nos debates que se seguiram, os dois conceitos foram usados 
de forma obscura e ambígua, intercambiando-se nos discursos e narrativas, criando uma “névoa semântica” facilitadora e justificadora de ações 
que ultrapassam o ordenamento jurídico internacional vigente. Nesse contexto, os drones tem sido utilizados de forma cada vez mais constante 
como dispositivos capazes de atingir alvos selecionados, marcados como ameaçadores da segurança de Estados. Nesse cenário, a legitima defesa 
é posta como justificativa jurídica para a realização desses ataques “preventivos” sejam à instalações e infraestrutura no interior do território de 
Estados soberanos ou contra indivíduos isolados, dentro desses Estados, marcados como uma ameaça potencial, numa ação tática denominada 
targed killing. Metodologicamente o trabalho se utiliza de pesquisa em fontes bibliográficas, primárias e secundárias, analisando os textos de tais 
documentos com o foco na Análise do Discurso.
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RESUMO

O estudo se insere no debate acerca da Memória cultural e busca tratar sobre a trajetória histórica dos moradores, suas particularidades e 
pluralidade no que diz respeito às suas formas de vivenciarem o espaço a qual ocupam, em contexto na Amazônia moradoras de palafitas nos 
centros urbanos, em particular, na comunidade Vila da Barca — Belém/PA, ou seja, como essas manifestações se constroem em uma sociedade 
segregada de diversas formas, inclusive espacialmente e como isso reflete diretamente nas formas desiguais de direito à habitação e qualidade de 
vida. A pesquisa realizada no âmbito das investigativas institucionais se propôs a fazer levantamento dos conflitos Sociais e Culturais e o não lugar 
na Comunidade Vila da Barca (Belém-PA) ainda existentes, focando nas manifestações culturais implícitas e explícitas nos espaços tanto 
habitacionais quanto sociais da comunidade. Em vista desse contexto conflitante da sociedade brasileira e, em particular da realidade amazônica, 
é que esse estudo se colocou o seguinte objetivo: investigar através de levantamento bibliográfico e trabalho de campo, a problemática do “não 
sujeito” social como detentor de direitos e os conflitos sociais, através das manifestações culturais de resistência da comunidade Vila da barca, 
situada no bairro Telégrafo na cidade de Belém-PA. A pesquisa situa-se de maneira exploratória e investigativa, através de levantamento 
bibliográfico; métodos de campo antropológico, como a observação participante e uso de entrevistas abertas, uso imagético e de áudio para a 
construção de uma melhor narrativa que reflita sobretudo a cultura e o meio social. Buscando analisar as manifestações culturais e sociais de 
resistência no (campo) causadas pelas transformações espaciais e habitacionais. Puderam identificar durante as observações de campo, uma 
ausência de comunicação do Estado com a população, não mostrando uma preocupação com a opinião dos moradores em serem realojados das 
palafitas para as habitações sociais, onde estes não conseguiriam da mesma forma expressar sua identidade e seus modos de viverem tanto 
economicamente quanto culturalmente, ou seja, como a (relação) indivíduo, espaço urbano e habitação social advinda de programas 
governamentais implicam diretamente na cultura e no acesso à moradia, além de haver, uma inexistência de serviços básicos com os moradores 
das palafitas, em geral, esses conflitos estão associados a fatores econômicos e sociais. Porém, é possível notar que as manifestações culturais 
nas comunidades continuam a existir, como é o exemplo da manifestação religiosa de Nossa Senhora dos Navegantes (protetora dos mares e dos 
pescadores), onde a festa já ocorre há mais de 15 anos com a procissão luminosa e a visita nas casas com as novenas, que conta com a 
participação ativa dos moradores, as rodas de carimbó, os blocos de carnaval e o encontro de mulheres matriarcais que mantêm a memória 
coletiva da comunidade. Tendo em vista esses fatores a cultura passa a ser marcadora de resistências no campo da desigualdade e da segregação 
espacial, no qual sustenta a necessidade de uma efetivação dos direitos à moradia de forma digna respeitando a historicidade e a cultura local. 
No entanto, é dever do estado ser mais responsável e atuar nas transformações sociais, e, além disso, ele deve se reconhecer como causador dos 
próprios conflitos e autor das segregações sociais que o próprio perpétuo.
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RESUMO

A referente pesquisa tem como objetivo analisar se o crime ambiental pode ser caracterizado como um bem jurídico meta transcendente. A 
resposta para tal questionamento se constrói à luz da revisão bibliográfica e análise de desastres ambientais ocorridos no passado, cujos impactos 
podem ser analisados nos dias de hoje, a exemplo de Chernobyl. Bem como a análise dos recentes desastres ocorridos no cenário brasileiro a 
partir dos quais ainda há de se observar as consequências; tais como o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, e da Barragem 1 da 
Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.  Segundo o artigo 54 da Lei Nº 9605, pode-se considerar como crime ambiental a poluição que venha a 
ocasionar danos à saúde dos seres humanos, provocar a morte de animais ou destruir consideravelmente a flora. Ademais, utiliza-se o termo 
ecocídio para definir o dano ou a destruição do ecossistema de um território por ação humana, tais como os que ocorreram em Mariana e em 
Brumadinho. Segundo o Estatuto de Roma, do qual o Brasil é país signatário, há uma proposta de se considerar o crime ambiental como o quinto 
crime internacional contra a paz. No que tange ao bem jurídico, este pode ser definido como todo bem que, devido à extrema relevância, deve 
ser tutelado pelo Direito Penal. Dentre os bens jurídicos, o bem meta transcendente é compreendido como aquele que, se lesado, atingirá 
gerações futuras, ou seja, é um bem transgeracional. Fazendo um paralelo com a Constituição Federal, pode-se considerar o meio ambiente como 
um bem meta transcente, afinal, a Carta Magna, no artigo 225, aduz que o meio ambiente balanceado e harmonioso é direito e bem de uso 
comum de todos, sendo fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Logo, a coletividade tem o dever de preservação do meio 
ambiente não somente para a geração atual, como também para as gerações futuras. Sendo, então, o meio ambiente caracterizado como um 
bem meta transcendente, deve ser protegido e tutelado pelo direito penal. Afinal, quando o meio ambiente é agredido em grandes escalas, os 
impactos afetarão não somente as gerações atuais, mas também as gerações futuras.
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RESUMO

A teoria da cegueira deliberada, que tem como origem histórica países que adotam o sistema common law, busca suprir a lacuna normativa nos 
casos em que o agente, ao ignorar dados objetivos do tipo e penalmente relevantes, bem como quando cria mecanismos para impedir o 
conhecimento do ilícito, acaba por utilizar o “desconhecimento” como forma de afastar o dolo. A partir disso, a teoria surge como forma de 
responsabilizar tais agentes e que, para efeitos deste artigo, equipara-se ao dolo eventual. O trabalho almeja demonstrar a possibilidade de 
aplicação da teoria nos crimes de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, em que já vem sendo aplicada em várias condenações, 
bem como delimitar a sua abrangência, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, visto que está imersa em um Direito Penal garantista. Para 
tanto, será abordada a origem histórica da teoria, suas aplicações no sistema civil law e no Brasil, um breve conceito sobre o crime de lavagem de 
dinheiro e as inovações trazidas pela Lei 12.683/12, as teorias da conduta com ênfase nas espécies de dolo existentes, e as condenações na Lava 
Jato que utilizaram a cegueira deliberada, como forma de chegar aos requisitos propostos para a aplicação da teoria. O presente artigo apresenta 
grande relevância social, posto que a sociedade exige uma posição mais “rígida” do Judiciário contra os sujeitos que praticam crimes financeiros 
contra o erário, sendo um deles o crime de Lavagem de Dinheiro. Desta feita, a construção da teoria da cegueira deliberada permite 
responsabilizar penalmente aqueles que, de fato, contribuem para práticas delituosas. Com o intuito de atingir o objetivo proposto, será utilizada 
a pesquisa teórico-dogmática, tendo em vista que serão abordados conceitos doutrinários e jurisprudenciais como forma de elucidar o problema 
apresentado, formulando uma solução para tal fim. Em relação aos setores de conhecimentos explorados na pesquisa, infere-se possuir caráter 
transdisciplinar, passando por áreas distintas do Direito como Ciência, tais como Direito Penal e Processual Penal. No campo do Direito Penal, tem 
destaque as teorias que explicam o elemento objetivo dolo e o crime de lavagem de dinheiro. Em se tratando de Direito Processual Penal, 
destacam-se as análises acerca dos julgados que já abarcaram a teoria da cegueira deliberada, bem como as sentenças condenatórias da 
Operação Lava Jato que suscitaram o tema.
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RESUMO

No mundo contemporâneo, a questão das migrações, embora não seja nova, traz uma série de impactos para os Estados para as próprias pessoas 
que participam desses fluxos, as quais, não raro, são privadas do exercício de direitos e da assimilação na comunidade política do Estado receptor. 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os avanços trazidos pela Lei 13445/2017, e os desafios a serem enfrentados por força de sua 
regulamentação, de forma a assegurar a efetiva implementação da nova ordem jurídica. A literatura jurídica analítica é escassa e não tem 
dispensado atenção à presente temática, seja como objeto de construção teórica ou mesmo na prática. Depreende-se daí a necessidade de se 
proceder a uma investigação da proteção jurídica dos migrantes no seu aspecto interno. A metodologia empregada foi dedutiva, utilizando como 
métodos a pesquisa bibliográfica, documental e as exposições empíricas. No Brasil, em especial, o número de imigrantes aumentou 
exponencialmente nas últimas décadas, em decorrência de novos fluxos, a saber, haitianos, sul-americanos e africanos. Neste contexto, o 
fenômeno migratório trouxe grandes oportunidades para o Brasil se beneficiar da diversidade cultural trazida pelos migrantes e de envidar 
esforços para erradicar a construção jurídica de vulnerabilidade e a exploração de migrantes. As políticas migratórias no Brasil fundamentavam-se 
na Lei 6815/80 – Estatuto do Estrangeiro, forjada durante o período de ditadura militar, cuja lógica baseava-se na segurança nacional. Com a 
redemocratização, tal marco regulatório demonstrou-se obsoleto na dimensão política, e dificultava a integração dos imigrantes e a adoção de 
políticas públicas que pudessem propiciar sua assimilação. Nas últimas décadas do século XX e na década corrente, a saída de brasileiros para 
residirem no exterior e a chegada de fluxos migratórios de diversas origens tornaram imperiosa a substituição do arcabouço legal. Em 2017, 
apesar do contexto de grande turbulência política no país, foi promulgada e publicada a 13.445/2017, cunhada de Lei da Migração, que revogou a 
Lei 6815/80, herança do passado ditatorial. A lei de Migração foi elaborada à luz da gramática da proteção aos direitos humanos e aplica-se ao 
migrante que vive no Brasil e, inclusive, ao brasileiro que vive no exterior. A lei reduz os entraves burocráticos aos estrangeiros, procurando trazer 
assim benefícios para empresas, para trabalhadores e para a sociedade em geral. Além disso, trouxe uma série de normas que conformam a 
atuação dos órgãos agentes públicos envolvidos nas questões migratórias. Tais normas deverão pautar também a interpretação do Poder 
Judiciário quando devidamente provocado. No entanto, a despeito da lei demonstrar a sintonia do Brasil com a cultura dos direitos humanos, o 
Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, que a regulamenta, representa uma grave ameaça a no que se refere aos direitos dos migrantes 
como no que tange à capacidade do Estado brasileiro de formular políticas públicas adequadas em relação a esta matéria de relevância crescente. 
É imperioso que o Estado brasileiro apresente nova proposta que se coadune com o espírito da Lei de Migração, de modo que possa ser 
viabilizada uma política migratória eficaz, em respeito aos direitos dos migrantes e, por conseguinte, da própria sociedade brasileira. Acredita-se 
que cada nova abordagem referente à dinâmica das migrações forçadas ampliará os parâmetros de compreensão sobre os desafios trazidos por 
este tema, que reclama mais do que figuras  retóricas.
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RESUMO

A presente pesquisa, exploratória, ainda em fase inicial, visa refletir sobre o Direito a partir da literatura. Assim, utilizando a análise bibliográfica 
como técnica de pesquisa, busca-se fazer um garimpo semântico dos termos justo/injusto em literaturas canônicas de modo a verificar como tais 
conceitos foram forjados na história do ocidente. Com isso, pretende-se atingir o objetivo geral de constatar como esses termos foram mudando 
semanticamente ao longo da história, de livro para livro. Para tanto, a primeira obra analisada é a tragédia grega Eumênides – a terceira de uma 
trilogia que conta, ainda, com as peças Agamêmnon e Coéforas – escrita por Ésquilo e apresentada pela primeira vez em 458 a.C, em Atenas. A 
escolha por essa obra se justifica porque foi obra que fundou o Tribunal e a noção de in dubio pro reo na história do ocidente. Agamêmnon, o rei 
atrida, para poder partir para a Guerra de Tróia, sacrifica sua filha mais velha, Ifgénia, para o deus Poseidon, de modo que este lhe conferisse 
bons ventos e mar tranquilo para que chegue ao seu destino. No momento em que retorna da guerra, Agamêmnon é vítima de uma cilada e 
acaba morto pela sua esposa Clitemnestra, que realiza a proeza com a ajuda de seu amante. Ela comete tal crime para vingar o sacrifico da filha 
cometido pelo marido. Nesse ponto do enredo surge Orestes – filho de Agamemnon e Clitemnestra – que ao tomar ciência dos acontecimentos 
decide matar a própria mãe, para vingar o assassinato do pai. Por isso, ele começa a ser perseguido pelas Eumênides, deusas gregas encarregas 
de castigar aqueles que cometem crimes de sangue. Fugindo dessas divindades, Orestes chega ao altar de Atenas, onde súplica por proteção. A 
deusa decide amparar as súplicas e acaba por montar um tribunal – e esse é primeiro registro escrito da realização de um tribunal na literatura 
ocidental – em que Orestes será julgado pelos seus atos. Atenas cumpre o papel de juíza, o deus Apolo é incumbido de ser o advogado de defesa, 
as Eumênides ficam encarregas pela acusação e o fantasma de Clitemnestra aparece para dar seu testemunho. Ademais, 50 cidadãos atenienses 
são escolhidos para formar o júri. Iniciado o julgamento, o acusado confessa o crime, mas a defesa sustenta que o assassinato só foi cometido 
para vingar um crime anterior. A acusação, por sua vez, alega que, independente das motivações, um crime fora cometido, logo, quem o cometeu 
deve arcar com as consequências – no caso, ser condenado a morte. Ouvidas ambas as partes, os 50 jurados depositam seus vereditos numa 
urna. Ao terminar a contagem dos votos, verifica-se que ocorreu um empate. Desse modo, a juíza, Atena, entende que, como a acusação não foi 
capaz de persuadir a maioria, Orestes deve ser absolvido. Assim, tem-se o primeiro registro escrito do in dubio pro reo na história do ocidente. A 
partir da análise dessa tragédia, verifica-se os primórdios de uma justiça entendida como vingança – ‘‘olho por olho, dente por dente’’, também 
conhecida com Lei de Talião –  transformando-se numa justiça em que o acusado tem garantias e o direito de responder pelos seus atos perante 
um tribunal, de modo civilizado. Nota-se, portanto, uma primeira variação semântica do termo justiça. Finalmente, a análise dessa peça grega se 
mostra importante, pois percebe-se as origens de categorias ainda usadas contemporaneamente e basilares para um Estado Democrático de 
Direito. Dessa forma, nota-se que o estudo interdisciplinar, feito a partir de obras literárias, tem muito a agregar para a formação da comunidade 
jurídica.
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RESUMO

O presente resumo tem o objetivo compreender os modelos de aplicação do artigo 139, IV que, de acordo com o novo código de processo civil, 
que fez-se traduzir o principio da efetivação da ordem judicial, analisando os resultados de julgamentos emblemáticos sobre questões que podem 
ou não caracterizar violação de direitos, como o bloqueio do passaporte e da CNH, entre outros, verificando quais são os limites do poder geral de 
efetivação no processo de conhecimento e no processo de execução. Os meios coercitivos e sancionatórios, componentes do poder geral de 
efetivação da ordem judicial, são as formas utilizadas pelo magistrado a fim de compelir psicologicamente o devedor ao adimplemento. Os 
poderes outorgados pelo legislador ao juiz, por via do art. 139, IV do CPC, encontram limites nos princípios norteadores, como os princípios da 
patrimonialidade, razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios de necessidade e adequação, assim como no princípio da dignidade 
da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1º, III, da CRFB/88 e art. 8º do CPC, posto que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
fins sociais e às exigências do bem comum, não sendo, portanto, um poder ilimitado. Os meios atípicos são efetivados por meio do poder geral de 
efetivação da ordem judicial, previsto no art. 139, IV e 773, ambos do CPC, e esculpido no Enunciado 48 da ENFAM (Escola Nacional de Formação 
dos Magistrados), e no Enunciado 12 do FPPC (Fórum Permanente dos Processualistas Civis). Nesse sentido, na forma dos dispositivos e 
enunciados citados, o poder geral de efetivação da ordem judicial deve ser usado devidamente alinhado com a sua fundamentação, a fim de 
aclarar sua relação com a causa ou questão decisória, além de explicitar os motivos concretos de sua incidência no caso, como único meio 
necessário à efetivação desta ordem. Com a pesquisa pôde-se verificar que a doutrina e a jurisprudência vêm traçando limites às medidas 
coercitivas atípicas, de forma que algumas são consideradas violadoras de princípios fundamentais, como a suspensão do passaporte e o bloqueio 
de todos os cartões de crédito dos executados, posto que não se mostram eficazes e, muito menos proporcionais.  Nestes termos, a construção 
da decisão não passa pela mera escolha dos meios, mas, como dito, pelo exercício e aplicação de métodos e princípios constitucionais e 
hermenêuticos, capazes de limitar a atuação do juiz, conduzindo a uma decisão eficaz e, acima de tudo, constitucionalmente adequada. Diferente 
disso, aludindo a mero elemento teleológico da norma, seu objeto parece ser claro: abrir espaço discricionário para a adoção de medidas que 
realizem os objetivos do processo e que não simplesmente criem situações de medo e ansiedade. Lembremos que execução moderna se projeta, 
ou deve se projetar, sobre o patrimônio e não mais sobre o corpo ou o espírito. A partir do art. 8º do CPC, proporcionalidade tem protagonismo. 
Portanto, o que salta aos olhos é a observância, de modo imperativo, a um dos mais citados princípios hermenêuticos nas decisões e textos 
analisados, qual seja, o princípio da proporcionalidade, composto de um tripé fundamental: necessidade, adequação e proporcionalidade em 
sentido estrito. Utilizando a proporcionalidade como princípio hermenêutico, o magistrado deve, ao eleger a medida atípica, considerá-la 
condição para o adimplemento da obrigação pecuniária (necessidade), dentro dos parâmetros de legalidade, constitucionalidade e como única 
medida capaz de efetivar o cumprimento da obrigação (adequação), considerando e sopesando as condições apresentadas no processo pelas 
partes, para que o meio de coação atípico seja aplicado na exata medida proporcional aos objetivos que se pretende atingir, quais sejam, a 
satisfação de crédito exequendo e a garantia da segurança nas relações patrimoniais.
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RESUMO

A cultura é um bem de interesse de toda a coletividade; não apenas, um bem de determinado grupo ou de um grupo determinável. Na carência 
de um meio ambiente cultural em equilíbrio, padecerá a dignidade humana e, por consequência, não se poderá usufruir de dignidade cultural. 
Desse modo, a incorporação dos direitos culturais aos direitos fundamentais tem seus pilares na tríade de importância política, social e científica. 
A inclusão desses direitos dentro os direitos fundamentais implica inseri-los na categoria mais alta de garantias de que se pode usufruir como um 
direito subjetivo. Por ter status de direitos fundamentais, sua eficácia deve ser considerada imediata, recebendo a atenção merecida através de 
garantias que possam assegurar a efetividade dos direitos que protegem, resguardando-os de ações danosas ou omissões à sua efetivação. Os 
direitos culturais estiveram sempre presentes em todas as dimensões dos direitos fundamentais. A Constituinte de 1988 assegurou os direitos 
culturais e o reconheceu como um ramo autônomo do Direito, indo além das noções de preservação da cultura e de garantia da diversidade 
cultural de um povo, abrindo espaço para uma análise jurídica, política, filosófica, social e econômica da cultural. Acredita-se que nos direitos 
culturais está a síntese de estudos sobre a cultura e sua relação jurídica, o que pode representar uma maior eficiência a proteção do patrimônio 
cultural. Nessa pesquisa analisa-se o patrimônio cultural imaterial e seu lugar de estudo no universo jurídico, evidenciando que os Direitos 
Culturais representam a síntese de estudos jurídicos sobre a cultura, e versam sobre fluxos de saberes, arte e memória coletiva. Compreende-se 
que na prática, os Direitos Culturais equivalem-se ao Direito da Cultura, terminologia utilizada em países como França e Portugal. Assim, 
analisam-se os Direitos Culturais como direitos fundamentais, apresentado as garantias que o caracterizam como direitos fundamentais e sua 
eficácia. A cultura imaterial possui dimensão e status de portador de referência à ação, memória e identidade das diversas culturas e grupos que 
formam a múltipla sociedade brasileira. Sua natureza imaterial é viva e dinâmica, por isso, deve ser compreendida por uma ótica multifocal e 
protegida por regime jurídico diferenciado, exigindo maior atuação administrativa. Para que o objetivo fosse atingido utilizou-se como 
metodologia a análise do regime jurídico e a leitura de textos, que pudessem oferecer diferentes nuances para o enfoque, importantes para 
compreensão da situação jurídico-social delimitada por esta comunicação, com o intuito de investigar em que medida o Direito pode oferecer 
respostas a esse impasse de proteção ambiental e cultural. Que reflete e é reflexo de dilemas civilizatórios contemporâneos. Assim, buscou-se 
entender a relação que há nas normas jurídicas acerca dos direitos fundamentais dos cidadãos e a proteção dos direitos culturais imateriais, 
especificamente, em relação aos povos indígenas enquanto virtualidade e realidade. Conclui-se que um bem intangível com vistas a ser 
protegido, não pode ser analisado por uma ótica minimalista e reducionista de interpretação e aplicação da legislação.
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RESUMO

No período eleitoral acontecido no ano de 2018, houve uma grande rivalidade dos eleitores que tinham pensamentos ideológico extremos 
independentemente de ser a favor e contra a candidatura do atual presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Uma das promessas de campanha 
que mais dividiu os eleitores, foi referente a facilitação de posse de armas no país, promessa essa, cumprida em Janeiro de 2019. O Decreto 
9785/19 regulamenta a Lei n° 10.826/03 com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o 
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, sendo esta ação, uma das propostas de campanha política do atual Presidente da 
República  , dividindo opiniões sobre os requisitos para o direito individual de portar ou possuir uma arma de fogo, e quais serão os resultados a 
nível de segurança que esta medida pode gerar no estado de criminalidade do país. OBJETIVO: Diante das diferenças de opiniões sobre a adoção 
dessa medida, faz-se necessário analisar as principais alterações legislativas estabelecidas pelo decreto. METODOLOGIA: Foi realizada uma análise 
comparativas entre o decreto 9785/19 e a Lei n° 10.826/03, legislações referentes ao assunto, como forma avaliar as principais mudanças na 
regulamentação de posse e porte de arma de fogo. RESULTADOS: As alterações ocorridas através da publicação do decreto em questão, inclui o 
aprimoramento dos conceitos de armas de fogo, sendo considerado de uso permitido armas portáteis que atinjam até 1620 JOULES, ou seja, 
calibres comuns como .45 ACP, .40 S&W, 9mm luger, .357 Mag e .44 Mag. Além disso, também contém uma melhor elucidação dos conceitos de 
residência, âmbito no qual o cidadão estará livre para a defesa de sua propriedade e de sua família contra agressão injusta, atual e iminente. 
Sobre a quantidade anual de munições, foi fixado as quantidades que poderão ser adquiridas, sem as quais o exercício do direito à posse e ao 
porte de arma seria esvaziado. Dessa forma, para cada arma de uso permitido, poderão ser adquiridas 5000 munições, enquanto que, para uso 
restrito, é permitida uma quantidade de 1000 para cada arma. O prazo de validade do Certificado de Registro foi aumentado para 10 (dez) anos e 
o procedimento de importação, com abertura do mercado para importação de armas e munições foi desburocratizar, permitindo a livre iniciativa, 
estimulando a concorrência, premiando a qualidade e a segurança, bem como a liberdade econômica. CONCLUSÃO: Diante disso pode-se concluir 
que a publicação do Decreto 9785/19 proporciona uma nova realidade sobre o armamento no país. Existem muitas discussões sobre as 
repercussões para a segurança e criminalidade na população, se de fato será uma defesa e proteção em casos de assaltos ou se irá incitar a 
violência para com a comunidade. Portanto, se faz necessário um acompanhamento dos resultados dessas medidas, de forma a avaliar suas 
consequências na população a ser armada e na população geral.
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RESUMO

As violências conjugais são marcadas por relações de poder onde o agressor entende ser o possuidor do objeto, normalmente a mulher, e assim 
passa a querer comandar tal objeto de forma excessiva e sob todas as óticas (do corpo a psique). O  Objetivo da pesquisa é identificar por grupo 
focal se as mulheres possuem consciência sobre o “estar" ou não em um relacionamento abusivo que fere sua dignidade e averiguar se as 
mesmas possuem conhecimento das medidas protetivas legais que as protegem de tal violência. Justifica-se pelo fato da violência contra a 
mulher ser tema relevante de pesquisas e seu debate gera modificações de representações sociais vigentes quanto o masculino o feminino e o 
poder. Em pesquisa anterior fora realizado um levantamento de frases indicadas como frases presentes em relacionamentos abusivos. A pesquisa 
anterior analisou 158 frases publicadas em um grupo da rede social facebook de nome Desapegadas onde a uma das participantes lança ao grupo 
a seguinte proposta: “Escreva uma frase do seu relacionamento abusivo”. A partir da observação das frases de maneira generalizada houve a 
realização de categorização teórica das mesmas em: vitimização masculina, culpabilização feminina, exclusão social, agressividade verbal, ameaça 
e agressão física, estética, estima, indicação de problemas psicológicos na mulher, traição e posse. O presente projeto tem como metodologia 
grupo focal com mulheres adultas da comunidade de Jardim Camburi, bairro onde fica a faculdade Estácio, apresentando a estas mulheres as 
frases. Serão convidadas a participar por meio de correio eletrônico e publicações em redes sociais e cartazes. Inicialmente não será informado a 
intenção da pesquisa para não serem criados vieses. Porém após o comparecimento será realizado um momento de informação sobre a pesquisa 
sendo informado o objetivo a ser alcançado, devendo as participantes anuirem a partir de documentação a sua participação (termo de livre 
consentimento e participação de pesquisa). Após a apresentação das frases como fator de start seja aplicado pelo mediador/pesquisador roteiro 
semi estruturado ao grupo incitando no mesmo o debate sobre o tema relacionamento abusivo. Como proposta inicial a esta projeto de pesquisa 
sugere-se o seguinte roteiro de intervenção: Proposta de roteiro do grupo focal - Qual a frase lhe causou mais impacto e porque? - Como se 
sentiu com a apresentação das frases? - Alguém aqui reconhece que viveu ou vive um relacionamento abusivo? - Vocês conhecem a Lei maria da 
penha? - Sabem quais são os instrumentos de proteção garantidos por lei? - Sabem quais os locais de apoio podem buscar? - Como gostariam de 
ser ajudadas. Serão 4 grupos de 10 mulheres cada onde o pesquisador estará fazendo a mediação do debate sobre o tema, utilizando o roteiro 
previamente estruturado. Será realizado o registro das falas e das reações das integrantes e as mesmas serão analisadas posteriormente através 
da técnica da analise de discurso. Após a realização do grupo focal será solicitado as mulheres que preencham um questionário onde deverão 
assinalar situações pelas quais passaram ou passam em seus relacionamentos, averiguando a partir do mesmo se estas encontravam-se ou 
encontram-se em um relacionamento abusivo. O questionário constituísse de perguntas fechadas predeterminadas. Quanto aos riscos inerentes 
a pesquisa realizada com seres humanos há um risco médio na mesma haja visto que trata-se de um proposta de reflexão sobre a questões 
relacionadas as violência vivenciada de diferentes modos. Contudo será realizado a Termo de livre consentimento e participação, alem de 
encaminhamentos após a ações ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio para orientações quanto as possíveis violências. Desta forma 
trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa de cunho exploratório, onde será possível o cruzamento de dados para melhor averiguação 
dos resultados. O referido trabalho apresentará dados preliminares de 2 grupos focais já realizados.
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RESUMO

Este projeto de pesquisa tem como função primordial levar o conhecimento desenvolvido e poder desenvolver a habilidade de desvendar, 
através do conteúdo na graduação de Perícia Criminal e Ciências Forenses da Faculdade Estácio, o questionamento sobre marcadores genéticos 
no serviço da perícia criminal forense é levantar a importância de marcadores moleculares no serviço policial investigativo. Como 
questionamento, sendo o marco de buscas e fator motivador desta pesquisa, busca-se entender como os marcadores genéticos seriam uma nova 
opção de mecanismos de identificação criminal em casos de reconhecimento em que a perícia forense pudesse alçar para melhorar o trabalho 
policial. Neste sentido, a pesquisa de investigação genética molecular, obtem-se a observação e coleta de dados em cenas de crime, vestígios e 
possíveis aranjos para identificar seus autores, ou mesmo, de pessoas desaparecidas ou violentadas para identificar criminosos. Esta pesquisa foi 
elaborada através do método bobliografico, na qual foi utilizada a plataforma do Google Acadêmico de busca de arquivos e pesquisas como 
norteamento deste trabalho, além de livros da área e revistas científicas especializadas. Realizando coleta de dados em livros, artigos acadêmicos 
e teses. Esta pesquisa descritiva é uma das classificações da pesquisa científica e bibliográfica, na qual seu objetivo é apresentar um estudo sobre 
marcadores genéticos no serviço de perícia forense e levantar a importância de marcadores moleculares. Foi levantado como questão de dúvida: 
se os marcadores genéticos seriam uma nova opção de mecanismos de identificação criminal em casos de reconhecimento que a perícia forense 
pudesse alçar para melhorar o trabalho policial, diante deste questionamento busca-se responder e lucidar a dúvida através desta pesquisa. O 
Brasil detém de um cadastro geral de dados genéticos de infratores, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Com a Implantação 
RIBPG no Brasil, em conjunto acordo com o Ministério da Justiça, e outros órgãos estaduais, foi instituído em 2009, porém somente em 2013 foi 
regulamentado (Brasil, 2009:9). Os marcadores genéticos são algumas caractéristicas que mostra as diferenças genéticas de dois ou mais 
organismos moleculares ou indivíduos, podemos analisar algumas formas e tipos: RFLP (Restriction fragment lenght polymorphism); 
Microssatélites (SSRP – Simple Sequence Repeats Polymorphisms); RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); SNPs (single nucleotide 
polymorphism); AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism); CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence); ISSR (Inter Simple Sequence 
Repeats) e SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism). Os marcadores genéticos é uma opção dos órgãos públicos, ligados às perícias 
criminais para melhor eficiência dos trabalhos periciais, e auxilio na criminalistica de identificação, pois é exato o seu resultado demontrando ao 
longo desta pesquisa que a identificação é unica do individuo podendo dar um resultado de que uma pessoa esteve ou não no local, ou mesmo se 
a pessoa desaparecida é a mesma pela qual está sendo procurada por comparação de DNA. Contudo, é de entender que esta pesquisa não pode 
complementar todo o aspecto sobre a especialidade sobre a genética na área pericial, foi apenas realizado um aspécto epistemiológico sobre a 
questão da importancia na área criminal e para sociedade. É possível deixar, como legado, e também como sugestão pesquisas diretamente 
ligadas aos aspectos genéticos, pois podemos levantar questionamentos da isônomia do processo e também da exatidão dos resultados. Contudo 
a identificação conferida pelo perfil do DNA produz a ilusão da certeza, a exclusão da dúvida e a percepção da infalibilidade da tecnologia, 
minimizando as eventuais ambiguidades e praticamente eliminando as possibilidades de dúvida e incertezas (Aas, 2006: 150).
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RESUMO

O presente artigo visa analisar o refúgio no Brasil com o olhar frente à discriminação no âmbito laboral. O objetivo central do trabalho é verificar a 
existência de normas jurídicas, do mesmo modo que princípios que garantam ao refugiado recém-chegado ao país, proteção no mercado de 
trabalho tendo como paradigma os nacionais que aqui residam. O estudo acerca do tema acima ilustrado foi desenvolvido e elaborado por meio 
de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico, feita, principalmente, a partir de consulta a textos 
doutrinários, trabalhos acadêmicos e sítios virtuais verificados.  Atualmente, diante da crise política, econômica e social que assola alguns países, 
muitos nacionais estão sendo obrigados a migrar de seus países de origem – por viver em situação precária e de constante risco – em busca de 
uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, muitos refugiados tem escolhido o Brasil como refúgio com o condão de reconstruir suas vidas, 
criar laços, e firmar suas raízes a procura de uma vida digna para si mesmo e familiares. Nessa linha, visando contextualizar o leitor acerca do 
tema, no primeiro capítulo foram abordadas as definições sobre nacional, estrangeiro e refugiado. Para que, no segundo capítulo fosse possível 
analisar como é realizado o reconhecimento da condição de refugiado em território nacional, tomando como parâmetro a lei 9.474/1997 e as 
autoridades competentes responsáveis por esse processo. Já no terceiro capítulo foram abordados os aspectos normativos a partir da análise de 
normas e princípios referentes às relações laborais, visando apurar direitos e garantias previstos pela Constituição Federal inerentes à espécie, 
bem como na Consolidação das Leis do Trabalho em especial no capítulo que trata sobre os nacionais, da mesma forma que o exame das leis que 
continham relação com o assunto abordado, como por exemplo, o estatuto dos refugiados e as convenções da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) ratificadas no Brasil. Infere-se, desse modo, que o trabalho teve o cunho demostrar, em síntese, a importância a respeito do tema, para 
que, no porvir, seja possível um estudo mais abrangente de tudo que fora constatado até o presente momento. Diante o exposto, foi possível 
perceber que o refugiado diante de sua situação vulnerável – não escolheu migrar em busca de novas oportunidades como outros estrangeiros 
em outras situações diversas fazem – mas por viver em situação de perigo constante ou por sofrer perseguição, migra para outros países à 
procura de refúgio com o fito de poder viver com dignidade, liberdade, paz e segurança. Nesse toar, o refugiado ao chegar em território brasileiro 
encontra vários obstáculos para conseguir se inserir no mercado de trabalho, seja pelo preconceito inerente a sua própria condição de refugiado, 
seja pela discriminação em razão da nacionalidade, raça, etnia, além da dificuldade em lidar com cultura e costumes diversos dos quais ele estava 
inserido. Outrossim, todo migrante que chega ao brasil, independentemente de ser refugiado, deve ser respeito e ser inserido no mercado de 
trabalho, como qualquer outro trabalhador que aqui resida, não há motivos e nem previsão legal para que haja restrições ou diferenças entre 
eles. Vimos durante o desenvolver do trabalho, todos os mecanismos e caminhos que devem ser percorridos para que ele [refugiado] consiga 
retirar os documentos de identificação, CTPS e laborar de forma regular no país. De se concluir, portanto, que o legislador se preocupou em editar 
normas que visassem garantir ao estrangeiro refugiado, os mesmos direitos e garantias constitucionais previstos ao nacional, com o objetivo de, 
principalmente, resguardar a dignidade humana e evitar a discriminação entre eles dentro e fora do âmbito laboral.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a resistência das louceiras do Maruanum frente aos muitos desenvolvimentos tecnológicos que a 
sociedade atravessou e atravessa e também como a tradição da confecção das louças de barro são passadas de geração em geração. Maruanum 
é um povoado localizado na zona rural da cidade de Macapá. A produção dessa arte e a manutenção da tradição das peças cabe às mulheres 
conhecidas como as Louceiras do Maruanum.  Metodologia Trata-se de um estudo que utilizou a metodologia hermenêutica fenomenológica, 
com base exploratória de natureza qualitativa voltada à pesquisa de campo, observação in loco e a entrevista como forma de investigação. O 
aporte teórico aponta estudos de Costa (2014), Nunes Filho (2003), entre outros. Justificativa. Essas mulheres tem uma ligação subjetiva com os 
encantados e a crença arraigada à “Mãe do barro”, influências repassadas de geração para geração, pois a louça possui transcendência das 
culturas indígena e africana na sua relação com a natureza local (mata, rios, terra e floresta) e essa relação hoje é materializada na cerâmica, uma 
atividade artística cercada pelas forças da tradição. As louceiras do Maruanum são mulheres ceramistas que residem no Distrito do Maruanum 
pertencente ao município de Macapá no Estado do Amapá. A importância desta pesquisa se justifica pelo fato de todas as etapas do fazer das 
louças de barro serem realizadas de acordo com a tradição secular repassada de geração a geração e no profundo respeito à natureza. Este saber-
fazer das louceiras do Maruanum deve ser reconhecido pelo Poder Público através do tombamento desta prática que integra o patrimônio 
material e imaterial, um bem cultural do povo Brasileiro. Neste sentido, torna-se de total importância a academia desenvolver pesquisas que 
presem por essa prática e reconheçam a importância dessas mulheres frente ao desenvolvimento tecnológico e as novas formas de produção. O 
Maruanum é um distrito pertencente ao município de Macapá localizado no Estado do Amapá. O saber e fazer das louceiras do Maruanum é 
repassado de geração para geração há séculos. Esta atividade é específica para mulheres que são descendentes das famílias das louceiras. As 
louças de barro são produzidas nas oficinas das louceiras e a retirada do barro é realizada uma vez ou no máximo duas vezes por ano de forma 
coletiva através de mutirão, o que gera renda sustentável para as mulheres do Distrito do Maruanum. Diante de todas essas características 
culturais e ecológicas, as louças criadas pelas mulheres das comunidades que formam o Distrito do Maruanum são um patrimônio material e 
imaterial, um bem cultural que resistiu há séculos e assim foi disseminado de geração para geração e que precisa de reconhecimento pelo poder 
público através da preservação e proteção deste saber-fazer tradicional. Neste sentido Souza (2008, p. 02) diz que o patrimônio está 
correlacionado com a herança paterna, onde um determinado grupo social repassa para as suas gerações vindouras as tradições, saberes, fazeres 
e objetos que ganham valoração, por isso não podem ser perdidos, extintos ou destruídos. Pois patrimônio cultural está relacionado com 
cidadania e valor, pois cada bem possui um simbolismo, um significado monumental ou afetivo para o bem comum. Já o patrimônio imaterial 
afirma Silva (2009, p. 08) que é produto da recriação realizada no âmbito das comunidades, grupos e indivíduos, onde há uma intensa convivência 
com o meio ambiente, que se reflete na história destes indivíduos, pois é através destes saberes através da criação que o grupo se identifica e 
assim há a transmissão do agir, do saber, do fazer. Este agir, saber e fazer gera um sentimento coletivo de identidade, o que é importante para 
que as futuras gerações continuem com a tradição e fortaleçam cada vez mais a diversidade cultural do Estado do Amapá, aliando cultura e meio 
ambiente, o respeito aos saberes e fazeres e ao mesmo tempo a conservação do meio ambiente natural.
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RESUMO

O presente trabalho analisa os direitos da Comunidade LGBT+ abordando a Responsabilidade Civil e Crimes previstos no Código Penal quando 
motivados por repulsa, aversão, contra indivíduos em condição LGBT+. Em que pese esteja tramitando atualmente um projeto de lei no Senado 
Federal e duas ações no Supremo Tribunal Federal tratando da criminalização da LGBTfobia, analisando o contexto social atual, verifica-se que 
ainda que se obtenha êxito no STF ou no Senado em criminalizar a LGBTfobia, haverá uma grande dificuldade em aplicar essa inovação na prática 
por muitos motivos, dentre eles, o preconceito enraizado na sociedade heteronormativa, que enxerga o LGBT+ como anormal, e, muitas vezes, a 
falta de preparo para lidar com essas situações independentemente de religião, costumes, entre outros, dos próprios profissionais do direito. 
Neste sentido, faz-se importante analisar as proteções legais aplicadas à Comunidade LGBT+ a fim de assegurar a igualdade material e seus 
direitos fundamentais. Cabe esclarecer que LGBTfobia compreende qualquer ato de ódio e violência direcionado às pessoas em condição LGBT+, 
desde piadas de cunho pejorativo a atos de agressão e assassinato motivados por aversão aos indivíduos citados, incluindo uma visão patológica 
da sexualidade. Esse comportamento pode abarcar condutas tipificadas como crimes pelo Código Penal, mas nada impede que a vítima busque a 
reparação civil pelos danos sofridos, conforme aduz o Código Civil, não havendo que se falar em bis in idem porque a responsabilidade penal 
independe da civil. Além disso, a conduta danosa pode não ser crime mas gera o dever de indenizar. Verificou-se, a partir da análise de 
precedentes judiciais, que a pessoa em condição LGBT+ sofre discriminação em seu ambiente de trabalho, de estudo, de convivência, tendo 
acesso impedido a algum lugar, é demitido ou deixa de ser contratado, entre outros casos em razão da aversão à sua orientação sexual ou 
identidade de gênero, e tem-se concedido indenização a título de danos morais às vítimas dessa discriminação na medida em que viola direitos 
individuais e a dignidade da pessoa humana, causando danos, portanto, tal indenização é devida. Já no âmbito criminal, considerando que não há 
ainda tipificado o crime de LGBTfobia, faz-se necessária a análise dos tipos penais que mais ocorrem contra indivíduos em condição LGBT+, como: 
crimes contra honra, lesão corporal, homicídio, estupro corretivo, ameaça, assédio, tráfico de pessoas, lenocínio, rufianismo, importunação 
sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, entre outros. É importante mencionar que existe também um projeto de lei que inclui 
mulheres trans – que nascem com uma identidade de gênero oposta à do seu sexo biológico, podendo buscar procedimento cirúrgico ou terapia 
hormonal e cirurgia de redesignação sexual – no texto da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), mas a jurisprudência já aplica, em alguns casos, o 
procedimento trazido pela Lei Maria da Penha a mulheres transgênero, transexuais e travestis quando vítimas de violência doméstica e familiar. E 
o que se entende hoje acerca do tema é que a Lei Maria da Penha protege a vítima que exerce o papel social de mulher, assim, o procedimento 
trazido pela lei pode ser aplicado em favor de mulheres cis – aquelas que se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram –, transexuais, 
transgênero e travestis (trans). Pelo mesmo motivo, aplica-se a qualificadora do crime de feminicídio previsto no artigo 121, §2º, VI do Código 
Penal às mulheres trans, pois exercem o papel social de mulher. Assim, trata-se de pesquisa teórica, em desenvolvimento, realizada por meio de 
análise bibliográfica com consulta à legislação e aos precedentes judiciais que tratam de condutas que podem ser consideradas LGBTfóbicas.
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RESUMO

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro (CDC) criou um sistema de qualidade e segurança para os produtos e serviços 
colocados/disponibilizados pelos fornecedores no mercado de consumo. Na seara da responsabilidade civil dos fornecedores, o CDC trouxe 
regulamentação direta visando ampla proteção do consumidor e instituindo o princípio da reparação integral dos danos. Mesmo diante do 
sistema protetivo mencionado, o conjunto decisório dos Tribunais pátrios sempre foi no sentido de que o esforço e o tempo despendidos pelo 
consumidor para a resolução de um problema causado pelos fornecedores eram considerados como mero aborrecimento que fazem parte da 
vida moderna, não sendo considerados danos morais passíveis de reparação. Tal entendimento começou a mudar com a divulgação, em 2011, 
das bases teóricas da moderna “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, desenvolvida pelo advogado brasileiro Marcos Dessaune. O tema 
geral da pesquisa (ainda em andamento) refere-se à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sendo que o problema está centrado na seguinte 
questão: o chamado “Desvio Produtivo do Consumidor” enquadra-se como mais uma hipótese de mero aborrecimento ou trata-se, de fato, de 
um dano moral efetivo capaz de ser indenizado? Os objetivos específicos da pesquisa em referência são: possibilitar o conhecimento e o domínio 
das bases teóricas da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; pesquisar quais as diferenças fundamentais existentes entre o desvio produtivo 
do consumidor e o mero aborrecimento e a contribuição para o debate científico sobre a moderna teoria em referência. Em relação à 
metodologia utilizada, os estudos realizados foram feitos com base na pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o momento, o 
tema. Juntamente com o estudo zetético da bibliografia, iniciou-se um levantamento jurisprudencial relacionado ao tema. Em sede de resultados 
e conclusões parciais (pois o projeto de pesquisa ainda está em andamento), as pesquisas realizadas apontam no sentido de que a doutrina 
jurídica nacional tem reconhecido a validade e a consistência teórica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Na perspectiva da 
jurisprudência, constatou-se, pela pesquisa até então realizada, que a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor tem se apresentado como o 
devido e necessário contraponto àquilo que vários doutrinadores denominam de “indústria do mero aborrecimento”. Em outros termos, a 
pesquisa demonstrou que, até o ano de 2010, um grande número de pedidos de reparação de dano moral na seara do Direito do Consumidor era 
indeferido, sob o argumento de que os casos analisados retratavam hipóteses de mero aborrecimento. A partir de 2011 (ano da publicação da 
obra com os fundamentos da teoria em análise), percebeu-se o lançar de um novo olhar sobre a questão da teoria do mero aborrecimento, novo 
olhar este que chegou aos Tribunais nos anos seguintes, o que provocou, em muitos casos, o afastamento da teoria do mero aborrecimento e a 
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, como forma de garantir a reparação dos danos sofridos pelo consumidor quando este é 
obrigado a perder o seu tempo produtivo na resolução de um problema de responsabilidade do fornecedor. No STJ, constatou-se importante 
mudança de posicionamento representada pelo julgamento realizado pela Terceira Turma em 05/02/2019, de relatoria da ministra Nancy 
Andrighi, no qual se reconheceu que o máximo aproveitamento do tempo é um interesse coletivo tutelado pelo ordenamento jurídico e que a 
perda injusta e intolerável do tempo do consumidor, que ocorre pelo desrespeito voluntário das garantias legais com o intuito de otimizar o lucro 
em prejuízo da qualidade do serviço constitui ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé enseja a condenação em danos morais coletivos. 
Tal decisão representa um marco, pois representa a primeira decisão colegiada da corte reconhecendo expressamente o cabimento da Teoria do 
Desvio Produtivo do Consumidor.
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RESUMO

A presente pesquisa aborda a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que limita a dedução das despesas educacionais da base de 
cálculo do imposto de renda pessoa física (IRPF). Questiona-se, como problemática, se o dispositivo legal que impõe limites à dedução das 
despesas educacionais da base de cálculo do imposto de renda pessoa física (IRPF) padece do vício de inconstitucionalidade por violar o Direito 
Humano e Fundamental Social à Educação ou se este limite está de acordo com os preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Cogita-se 
que essa limitação acaba por ofender a própria Constituição Federal, hipótese esta confirmada quando se verifica que o teto estabelecido pela Lei 
Federal nº 9.250/95 viola os preceitos constitucionais fundamentais ao pleno exercício do direito humano fundamental à educação, bem como 
ofende o conceito constitucional de renda, uma vez essa tributação recai sobre parcela dos rendimentos que é necessária para a subsistência do 
contribuinte e de sua família. Além disso, verifica-se que a limitação estabelecida pela Lei Federal nº 9250/95 acaba por violar o próprio princípio 
da capacidade contributiva, pois faz incidir a tributação sobre aquilo que não pode ser considerado renda e agride, desta forma, os direitos e 
garantias fundamentais do cidadão contribuinte e acaba por contribuir para o aumento das desigualdades sociais, tendo em vista que esta 
parcela dos rendimentos que está sendo tributada poderia ser utilizada por esse contribuinte para obter melhores condições de vida para si e 
para a sua família. Por tais razões, busca-se demonstrar que essa limitação é inconstitucional devendo ser excluída do ordenamento jurídico 
brasileiro, com o objetivo de garantir o pleno exercício do Direito Fundamental à Educação e a concretização da Dignidade Humana. Para tanto, 
utiliza-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial, especialmente, a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região que garantiu aos contribuintes, ainda que nos casos concretos levados ao seu julgamento, a integral dedução das 
despesas educacionais da base de cálculo do imposto de renda pessoa física (IRPF), a qual deveria servir como parâmetro para que o STF 
declarasse de forma abstrata a inconstitucionalidade deste dispositivo legal nas ADIN's sobre o mesmo assunto que estão pendentes de 
julgamento junto à Suprema Corte.
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RESUMO

O trabalho vislumbra os direitos adquiridos pela mulher no Brasil de acesso à educação básica até ensino superior no curso de direito.  Foram 
analisados os aspectos históricos do processo da educação feminina, que por muito tempo, era limitada a aulas em casa ou em colégios religiosos 
que ensinavam práticas domesticas e o dever de servir ao homem, objetivando assim abordar o direito fundamental da mulher no acesso à 
educação, buscando a compreensão da origem dos impeditivos históricos que contribuíram na morosidade do processo. O embasamento da 
pesquisas é construído a partir de referências bibliográficas, com o respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. A 
abordagem segue o conceito hipotético-indutivo, com a busca da compreensão da problemática apresentada.  A educação da mulher, por séculos 
foi estritamente diferenciada da educação dada ao homem. Ao gênero feminino sempre foi imposto uma base educacional de servir ao gênero 
masculino, onde a figura masculina é o provedor do lar e detém todo o conhecimento de uma vida profissional e financeira, e esse domínio 
machista patriarcal era transmitido de pai para marido.O direito brasileiro surge a partir do romano, onde nasce desprovendo qualquer 
capacidade jurídica a mulher. A religião era uma prerrogativa masculina, onde a catequização relata a mulher em um papel de submissão. A Igreja 
deu início à educação no Brasil, no entanto, as bases educacionais do Brasil-Colônia não incluía as mulheres, com isso, não foi permitido à mulher 
ler e escrever, apenas aprendiam técnicas manuais e domesticas, evitando assim a construção de pensamentos lógicos, .A coroa Portuguesa, 
permitiu colégios não religiosos à mulher, porém as disciplinas ministradas eram as mesmas da Constituição de 1824, voltada a trabalhos 
manuais, domésticos. Somente no início do século XX foi permitido que homens e mulheres estudassem juntos com os mesmos conteúdos de 
aprendizagem. Dentro do ensino superior, no curso de direito, somente em 1902 a Universidade do Largo São Francisco conferiu a uma mulher o 
título de bacharel em direito, porém sua capacidade civil  só  foi adquirida em 1962 com o advento do Estatuto da Mulher Casada e reafirmado 
em 1988 com a Constituição Federal, no qual surge a conquista de uma situação menos desigual, ou era para ser, pois de acordo com o enunciado 
do art. 5°, caput e inciso I, que determinam: “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, nos termos 
seguintes: I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”, ainda podemos citar o disposto do § 5° do 
art. 226 “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.”, deste modo, notamos que 
perante a lei era para existir a igualdade.  Hoje existem 449.594 mil mulheres registradas na OAB, e 502.603 mil homens, as mulheres bachareis 
em Direito representam 31% do total de magistrado do país, assim fica evidênciado que a caminhada por espaço persiste nos dias atuais.  A 
análise buscou entre estudos de gênero, educação e o ambito jurídico, uma maior reflexão sobre o papel da mulher enquanto cidadã e bacharel 
em direito, apresentando sentidos e significados legais e culturais orientadas à equidade de gênero e à expansão da cidadania das mulheres. 
Percebeu-se que o numero direitos e inserção a educação, é tão crescente quanto à falta de igualdade no mercado judiciário.  É de fácil  
percepção que o país está desestruturado para a mulher, e a busca pela igualdade caminha a passos lentos, friza-se que o Brasil é um local hostil 
e segregador em sua extensão. Em tempos de assuntos relacionados ao direito da cidade, é importante ressaltar que ainda faltam direitos 
humanos.
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RESUMO

Após a abolição da escravatura no Brasil, os novos libertos não receberam qualquer apoio do estado para se adequar à nova vida em sociedade, 
gerando assim um abismo de 1500 a 1888, ou seja, 3 (três) séculos sem voz social e sem qualquer tipo de direito, nem mesmo o ir e vir. Somente 
a partir de 1970 são registrados movimentos negros em busca de ações de proteção e inserção. Todavia, foi necessário ocorrer a terceira 
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada em Durban, na África do 
Sul, para que o governo do Brasil começasse a discutir programas de desenvolvimento e cotas raciais. De acordo com dados do IBGE há, no Brasil, 
22,9% de brancos para 9,3% negros com o Ensino Superior completo, dados esses de 2016, após 4 (quatro) anos da Lei de Cotas Raciais. Sendo 
assim, o presente estudo tem como objeto de pesquisa a discussão sobre a utilização das cotas raciais no Ensino Superior a partir do recorte 
teórico que se concentra em analisar o direito à educação e a questão da igualdade de todos perante a lei - conforme garante a Constituição de 
1988 - a partir de uma sociedade racista, fruto de um Brasil-Colônia escravocrata. Isto porque, em agosto de 2012, foi regulamentada a Lei 12.711 
com a finalidade de implantar uma política de inserção racial no ensino superior. Essa medida busca garantir 50% das vagas aos autoidentificados 
como negros ou indígenas nas universidades brasileiras pelo sistema de reserva. Visto isto, o objetivo dessa pesquisa é entender se tal política 
pública aprovada acaba por não confrontar o racismo pragmático que está entranhado na sociedade, tornando-se, assim um mero meio de 
valorização étnica-racial, tendo em vista que busca intrinsecamente meios de combater a desigualdade econômica entre brancos e negros. A 
metodologia ultilizada para tanto, foi pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, com apoio do raciocínio dedutivo com viés crítico-reflexivo, com o 
respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. A abordagem segue o conceito hipotético-indutivo, com a busca da 
compreensão da problemática apresentada. A justificativa e relevância da realização de tal estudo se dá na  notória lacuna de tempo entre a 
abolição da escravatura e o cenário contemporâneo que reflete negros dentro das universidades caminhando, no que tange aos seus direitos, a 
passos lentos e violentos. A ideia é entender, destarte,  se há uma desestruturação do país na  busca pela igualdade no que diz respeito ao acesso 
educação, no sentido de ferir os aspectos basilares dos direitos humanos garantidos na Carta Magna e nos tratados internacionais.
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RESUMO

O TSE é composto por sete ministros: três são ministros do STF; dois do STJ e dois são advogados, ou membros do Ministério Público, escolhidos 
de uma lista tríplice, com notório saber jurídico e idoneidade moral. Mas quem são os advogados indicados (e escolhidos), como ministros do 
TSE? Esta é uma pesquisa ainda em desenvolvimento, porém com resultados iniciais que já se distanciam da expectativa por uma indicação 
baseada em critérios técnicos e aproximam-se de uma realidade cinzenta com critérios subjetivos e políticos. O tema geral desta pesquisa são os 
indicados a ocuparem a vaga de ministros juristas do TSE. O problema que se apresenta é saber quem são os advogados, ou membros do MP, 
indicados para serem ministros do TSE. Estas escolhas obedecem a um critério objetivo e técnico ou subjetivo e político? Portanto, objetiva-se 
estabelecer um perfil dos indicados nas listas tríplices, visando identificar um padrão para as indicações e, posteriormente, escolhas. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa com uso de técnicas quantitativas para análise dos dados encontrados. Propõe-se inicialmente analisar as seguintes 
variáveis: sexo, formação acadêmica, produção acadêmica e atividade profissional. Os levantamentos destes dados estão sendo feitos com base 
nas informações dos currículos dos indicados (seja currículo Lattes ou do site do TSE). Também se utilizam dados disponíveis em outras fontes 
que se mostraram importantes para agregar informações sobre os ministros juristas. Tentativas de contatos pessoais com os indicados (ou seus 
assessores) também tem sido realizada. No período analisado elaboram-se 22 listas tríplices, seja para titulares ou substitutos, onde se constata a 
predominância de indicações masculinas. Foram 15 indicados, sendo apenas 2 do sexo feminino (13%). Chama a atenção o fato de que, a lista é 
formada com nomes de inscritos nos quadros da OAB e nesta instituição, em 2018, os percentuais de inscritos do sexo masculino e do sexo 
feminino eram, respectivamente, 51% e 49%; o que não explica o baixo percentual de indicações de mulheres. Este dado corrobora com a 
pesquisa de Fragale Filho, Moreira e Sciammarella (2015) que analisaram quantitativa a representatividade feminina nos altos postos da 
magistratura brasileira e concluíram que é bastante a distinta da representatividade masculina. Ao levar em conta o total das listas tríplices 
analisadas (22), constata-se que em apenas 6 delas tiveram nomes do sexo feminino, ou seja, em apenas 27,3% das listas tríplices. Comparando 
as listas para ministros juristas efetivos e substitutos, percebe-se que normalmente os ministros juristas efetivos começam suas carreiras no TSE 
como ministros substitutos.  Do total das listas tríplices analisadas, apenas 15 nomes apareceram sendo indicados em diversas listas. O mais 
indicado foi Admar Gonzaga (11 vezes), seguido por Henrique Neves (10 vezes) e por Marcelo Henriques (8 vezes). Quanto à formação acadêmica, 
identificou-se que 40% dos indicados tinham doutorado como sua última titulação, 7% mestrado, 13% especialização e 33% apenas graduação. 
Isso sugere que a formação acadêmica não é relevante para a indicação e escolha. Sobre as instituições onde se graduaram os indicados, um dado 
curioso: A maioria (10) se formou em instituições de Brasília (6 na UnB e 4 na UniCEUB). Outro fato chama a atenção é que nenhum dos indicados 
possuía no currículo especialização em direito eleitoral. As variáveis produção acadêmica e atividade profissional não foram ainda analisadas, o 
que poderia justificar as indicações para uma corte especializada, mesmo não tendo o indicado especialização em direito eleitoral – um indício de 
que as indicações e escolhas tem um peso mais político do que técnico. Neste ponto, percebe-se que a discussão sobre o conceito de notório 
saber jurídico e idoneidade moral apresenta-se relevante e de pertinência política e social.
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RESUMO

Experimentamos hoje uma sociedade moldada por caráter patriarcal, fator que influencia o contexto político, econômico, cultural, social e legal, 
que resulta em tratamento não isonômico e reflete no cotidiano das mulheres que também experimentam outros processos de exclusão social. 
Assim, são diferentes os enfrentamentos e dificuldades, que percorrem o desafio para efetivação de políticas públicas que refaçam e 
ressignifiquem a história desse grupo social, tendo como base a Constituição Federal de 1988, que objetiva uma sociedade democrática com 
garantia da cidadania a partir da equidade racial e de gênero. Neste contexto, o presente trabalho fundamentado em uma perspectiva 
interdisciplinar visa analisar a participação das mulheres na política da Região dos Lagos, delineada pelos municípios de Arraial do Cabo, Armação 
dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Maricá, Saquarema e São Pedro da Aldeia, todos no Estado do Rio de Janeiro, nas suas mais diversas 
transformações e contradições culturais, sociais, políticas e ideológicas. A pesquisa se fundamenta em três eixos norteadores: (1) Gênero e 
empoderamento: edificações para a mudança representativa da mulher na sociedade; (2) Produção legislativa: integração e participação feminina 
no espaço político historicamente masculino; (3) Participação feminina nas eleições de 2016 e 2018: resultado nas urnas das mulheres da Região 
dos Lagos que se lançaram à disputa, incluídas as que obtiveram zero voto. O objetivo desse estudo é apresentar e discutir os dados obtidos de 
uma pesquisa documental da participação da mulher na política brasileira, possuindo como lastro a Lei de Cotas. A análise deste tema requer que 
consideremos a conquista da cidadania feminina, a conquista do voto feminino no Brasil, a luta do feminismo brasileiro na ditadura militar, 
apresentando a atuação da mulher na constituinte, a redemocratização do Brasil, e a difícil luta da mulher para conquistar o pleno exercício da 
cidadania. O recorte teórico feito nesta pesquisa refere-se à doutrina da matéria interna corporis, fazendo uso da metodologia de pesquisa 
bibliográfica. No tocante ao estudo de casos, serão coletados e analisados documentos obtidos nos Anais das casas legislativas das cidades que 
compõem o recorte geográfico proposto. Além disso, a coleta será realizada em documentos nos bancos de dados eletrônicos sobre tramitação 
de matéria disponibilizadas pelas instituições, notas taquigráficas e registros do Diário das respectivas casas. No tocante à questão democrática, a 
pesquisa correlacionará a teoria democrática representativa atual com os dados coletados, possibilitando assim um entendimento mais amplo 
sobre problemática representativa. Como a pesquisa ainda se encontra em curso, ainda não se tem a completude de seus resultados. Não se 
pretende neste artigo esgotar todas as questões relacionadas ao tema proposto, mas pensar, teorizar e debater questões como o exercício 
político e o papel da mulher na sociedade já perfazem em atos políticos, tomadas de decisão fundamental para pensar um novo modelo de 
sociedade sem hierarquia de gênero. Um novo modelo na qual o gênero não seja utilizado para legitimar opressões e/ou exclusões.
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Título: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE CATEGORIAS RELACIONADAS À “JUDICIALIZAÇÃO” NO CAMPO JURÍDICO BRASILEIRO

Curso: Direito
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RESUMO

No cotidiano dos coautores desse trabalho, enquanto acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, é comum escutarem 
referências à “judicialização da vida”, à “juridicização da vida social”, à “judicialização da saúde”, à “judicialização da política”, à “judicialização da 
educação”, entre outros exemplos. Noutra perspectiva, percebendo que o tema “conflitos de interesse” muitas vezes é tratado a partir de uma 
associação com a expressão “judicializar”, tal utilização também despertou o interesse dos discentes em investigar o seu sentido e alcance. Teria 
o termo judicialização o significado de ativismo judicial? Semelhantes referências provocaram a inquietação quanto à noção e abrangência destes 
vocábulos e o desejo de examiná-los a partir da doutrina. Neste contexto, a pesquisa em andamento sob a orientação do primeiro autor e 
vinculada ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, da Universidade Estácio de Sá, procura reconhecer as 
percepções expressas no ordenamento jurídico, relacionadas à temática da “judicialização”, a partir de uma análise da doutrina. No que se refere 
à doutrina, esta pode ser entendida como as obras de autores renomados do Direito, que são utilizadas pelos operadores e estudantes na 
operacionalização de leis e regras. O problema da pesquisa: como que estas categorias dentre outras, são abordadas juridicamente? Deste modo, 
o objetivo geral deste estudo é identificar as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, relacionadas à temática da judicialização, a partir 
de uma análise doutrinária. Os objetivos específicos da pesquisa são: (I) Identificar e compreender, com base na doutrina como que as categorias 
“judicialização” “juridicização” “judicializar” e “ativismo judicial” são usados na área do Direito; (II) Investigar exemplificações de casos concretos 
de conflitos submetidos ao Poder Judiciário e relativas às categorias citadas se revelam como objeto de reflexões mais aprofundadas por parte 
daqueles que produzem a literatura especializada do campo. No contexto da pesquisa, busca-se apurar quais as principais espécies empregadas 
pelos doutrinadores na hora de tratar de assuntos relacionados às categorias em exame, como eles a conceituam (ou não), como que eles 
articulam e quais são as principais estratégias discursivas adotadas quando abordam esta temática. Neste trabalho, estão sendo aplicados dois 
modelos de fichas para o fichamento e análise do material, de modo que de cada obra resultavam em duas fichas. A primeira, chamada 
“Representação sobre as categorias”, busca captar como que os autores articulavam as diversas categorias pertinentes à temática em exame. 
Nela, estão sendo recortados excertos de cada livro analisado, que sejam elucidativos à compreensão das categorias, seguidos de um estudo final 
sobre como que o autor usa estas categorias. Na segunda, chamada “Análise do Discurso”, busca-se compreender como que o autor associa 
inúmeros ramos do conhecimento, várias bibliografias e conteúdo jurídico para formular seu discurso sobre questão da judicialização. Os 
resultados que serão apresentados no IX Seminário de Pesquisa da Estácio serão parciais e atinentes à definição de um quadro conceitual a 
respeito das categorias “judicialização” “juridicização” “judicializar” e “ativismo judicial” sobre o pensamento de que se valem os doutrinadores 
brasileiros, bem como autores de outros países cujas contribuições possam agregar valor à pesquisa. As conclusões iniciais, nessa etapa do 
desenvolvimento da pesquisa, estão concernentes à hipótese de que a categoria “judicialização” apresenta distintas formas de abordagem na 
esfera do Direito.
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Título: UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA: A REFORMULAÇÃO DO CONTRATUALISMO RAWLSIANO E O ENFOQUE 
DAS CAPACIDADES DE MARTHA NUSSBAUM
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RESUMO

O trabalho de pesquisa pretende responder à seguinte indagação: que teoria da justiça seria a mais adequada para orientar as políticas públicas e 
a escolha dos arranjos sociais, políticos e econômicos necessários para erradicar as desigualdades sociais, e para efetivar o objetivo insculpido no 
artigo terceiro, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o de "construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
considerando o perfil programático da Carta, assim como a realidade sociocultural brasileira? O objetivo é apresentar a objeção da filósofa 
política estadunidense, Martha Nussabum,  ao procedimentalismo de John Rawls, no sentido de apontar, à luz do enfoque das capacidades por 
ela desenvolvido, as limitações do contratualismo e, notadamente o de Rawls, quanto ao contratantes, uma vez que as exigências de natureza 
subjetiva, as condições e as circunstâncias sob as quais o acordo é feito consistem em obstáculos para a construção de uma sociedade na qual a 
ética da igual consideração e a remoção das assimetrias possam ser viabilizadas. Os resultados obtidos pela pesquisa são no seguinte sentido: 
para que todas as pessoas possam realizar os seus projetos de vida, desenvolverem as suas capacidades como indivíduos dotados de humanidade 
e sociabilidade, de atributos e de limitações variadas, o perfil do homem livre, independente e autônomo, há tempos forjado pelas doutrinas do 
contrato social, deve ser desconstruído, haja vista que tem servido de modelo para justificar a titularidade do direito de participar do acordo do 
qual resultam as instituições e as escolhas políticas, de Hobbes a Rawls. Essa construção teórico-filosófica, até os dias de hoje predominante no 
Ocidente provocou desigualdades e estigmas profundos, que passaram a fazer parte da "natureza" da vida em sociedade, não contemplando as 
pessoas que, por alguma razão, apresentam vulnerabilidades e/ou são hipossuficientes de alguma forma, fazendo com que estas permanecessem 
à margem do processo de deliberação e de realização da vida política da sociedade em que vivem. A assimetria sistêmica que decorre dessa 
realidade pode ser avaliada a partir do excesso de legislações especiais que passaram a conferir a proteção e as garantias compensatórias e 
retificadoras dessa estrutura prolongadamente recorrente na história do países do ocidente, principalmente os colonizados. As mulheres, os 
negros, os homossexuais, as crianças, os idosos, o índio, os deficientes mentais e físicos, as prostitutas, os "vadios"os gravemente enfermos, os 
animais e o meio ambiente e toda a realidade que os cerca, esses que, por motivos religiosos, econômicos, políticos, sociais e culturais, foram 
relegados a segundo plano, hoje passam a ser motivo de atenção por parte da sociedade e das instituições movidas por esta mesma sociedade, 
ou seja, pelos sujeitos do contrato social. A reformulação das doutrinas contratualistas, das clássicas às contemporâneas parece ser a melhor 
estratégia teórico-filosófica no sentido da consecução do programa constitucional do Brasil, tendo em vista que como Estado Liberal, fulcrado na
justiça através da liberdade e da igualdade, deve estar legitimado pelo que a sociedade retrata e solicita. Utiliza-se o referencial teórico de 
Martha Nussbaum e a sua abordagem das capacidades. A metodologia utilizada é a da pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, qualitativa, e 
de método dialético, com recursos da legislação.
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RESUMO

A Usucapião, em seu conceito original, refere-se ao direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em 
decorrência da utilização deste bem por determinado tempo, geralmente entre 5 a 15 anos, contínuo e incontestadamente. O Problema que deu 
origem a este trabalho foi a ponderação de dois grandes princípios constitucionais envolvidos nesta temática, quais sejam: o princípio da 
propriedade privada e o princípio da função social desta mesma propriedade. Utilizando-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir do 
posicionamento dos doutrinadores brasileiros, objetivou-se classificar qual destes dois direitos garantidos constitucionalmente se sobrepõe nos 
casos da Usucapião familiar. Justifica-se este trabalho pela inovação legislativa criada no Brasil, que estabelece - para aquele que exercer por dois 
anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano próprio de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando o imóvel para a sua moradia ou de sua 
família - o direito de adquirir o domínio integral do bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A propriedade privada 
é um direito que dá ao seu titular diversos poderes, é objeto de estudo do direito cível e um conceito central do capitalismo. Apesar dessas 
características este direito também exerce uma função social, prevista na Constituição brasileira de 1988. A propriedade privada, além de atender 
aos interesses do proprietário, deve cumprir sua função social e a sua utilização deve estar em conformidade com o interesse público. Diante dos 
estudos realizados a conclusão foi de que o direito à propriedade privada e a função social desta são dois princípios dentre aqueles que regem a 
ordem econômica, em uma análise superficial, podendo entende-los como contrários, mas em análise mais aprofundada, segundo a leitura da Lei 
Civil à luz da Constituição de 1988, restando claro que esses dois princípios se complementam, sendo a função social, atualmente, vista como 
parte integrante do próprio direito de propriedade, consolidando-se que só há direito de propriedade se este for exercido de acordo com a sua 
função social.
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RESUMO

A pesquisa busca analisar a proteção e garantia dos direitos reprodutivos e sexuais femininos, em particular da gestante durante o parto, na 
saúde pública brasileira, bem como as decisões judiciais que versam sobre violência obstétrica. Tendo em vista a subjetividade do tema, 
utilizando dados de mulheres do Estado do Rio de Janeiro, buscou-se averiguar quantas utilizam o sistema público de saúde (SUS), o acesso aos 
seus direitos reprodutivos e sexuais e quantas já haviam sofrido violência obstétrica durante o parto. Ademais, foi realizada pesquisa 
jurisprudencial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), para verificar a judicialização dos casos de violência obstétrica. 
Atualmente a pesquisa ainda se encontra na fase de análise destes documentos, mas foi possível constatar, preliminarmente, que, em primeiro 
lugar, muitas mulheres não sabem que sofreram violência obstétrica, em segundo lugar, que, apesar da pesquisa ter sido realizada 
principalmente na capital de um dos maiores estados do país, há mulheres que não têm acesso a direitos reprodutivos e sexuais básicos da 
mulher e, por fim, que nos casos em que há judicialização dessas questões, não há muita adesão, pelos magistrados, do termo “violência 
obstétrica”, apesar de internacionalmente aceito e utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É possível, através do senso comum, 
presumir diversos fatores que resultam no descumprimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como, por exemplo, a falta de 
educação sexual, não apenas das mulheres, mas de todos os indivíduos, bem como uma visão ultrapassada da sociedade de que é dever da 
mulher engravidar e levar a gravidez a termo. Infelizmente, nos casos em que a mulher decide ter filhos, há a possibilidade de que ela sofra com 
violência obstétrica, pois, apesar do desenvolvimento da sociedade ao longo da história, ainda há preconceito contra mulheres sexualmente 
ativas, sendo certo que, pela falta de informação, acaba ocorrendo a impunidade dos agentes de saúde que realizaram a agressão, ainda que 
apenas emocional ou verbal. Nesse contexto, pode-se averiguar que através de uma campanha de conscientização dos indivíduos quanto aos 
direitos das mulheres, seria possível reduzir os casos de violação a tais direitos, e possibilitaria a punição dos agentes responsáveis, visando um 
avanço na saúde pública do país.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar os impactos referentes ao processo de fundamentação e implantação do Projeto Turista mais 
Seguro, no ano de 2019, que visa o estabelecer o melhor atendimento, ordenamento urbano e segurança nos principais pontos turísticos da 
Cidade do Rio de Janeiro, tendo como foco as ações do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, 
uma unidade de segurança especializada que atual desde 1994. Em janeiro de 2019 o GAT contava com um efetivo de 62 guardas municipais, em 
sua maioria poliglotas, atuando no Corcovado, Pão de Açúcar, Copacabana e nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim.  Com o aporte de 
viaturas e efetivo de mais 19 guardas municipais em março de 2019 as ações do GAT foram expandidas para a Escadaria Selaron (Santa Teresa) e 
o Píer Mauá (Boulevard Olímpico), além do reforço nas áreas já cobertas. Contudo pontos turísticos importantes como o Maracanã, Cinelândia e 
toda a orla da Zona Sul ainda não recebem o serviço especializado de atendimento ao turista. Diante do exposto, serão analisados os dados 
gerados diariamente pelas equipes do GAT em cada posto coberto, buscando a comparação com os dados estatísticos dos mesmos meses de 
2018, com o objetivo de verificar o impacto quantitativo no número de atendimentos aos turistas nacionais, estrangeiros, bem como a emissão 
de Autos de Infração de Transito, que refletem o ordenamento urbano em cada respectiva área de atuação. Para o desenvolvimento deste 
trabalho cabe ressaltar a concordância com os pressupostos de Alves-Mazotti e Gewandsnadzer de que “não há metodologias ‘boas’ ou ‘más’ em 
si, e sim metodologias adequadas ou inadequadas para tratar um determinado problema”. Diante de um estudo de cunho qualitativo e 
quantitativo e com viés exploratório, para alcançar os objetivos propostos teremos o Trabalho de Gabinete que consiste no levantamento de 
material bibliográfico, que possibilitara uma visão panorâmica sobre o tema e o Trabalho de campo que consiste na aplicação entrevistas abertas 
com gerentes, coordenadores e outros guardas que trabalharam na implantação do Turista mais Seguro. Espera-se, assim, consolidar informações 
e conhecimento que possibilitem a implantação plena do projeto, que se justifica pelo crescimento do turismo no município, sendo necessária a 
ocupação de outros pontos de interesse turístico, além dos já cobertos pelo GAT, sabendo que a sensação de segurança é um dos principais 
quesitos de avaliação do turista na escolha da cidade como destino, se torna essencial o aumento de efetivo nos pontos de maior visitação turista 
e o atendimento diferenciado ao turista através de guardas municipais especializados, capacitados e treinados para auxiliar o turista.
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Título: A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL NA PROTEÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE
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RESUMO

A proteção e tutela dos direitos fundamentais sociais, notadamente o direito social à saúde, perpassa pelo debate acadêmico e aplicação jurídica 
do princípio da vedação de retrocesso social, que traduz a preservação de direitos sociais já garantidos, sendo vedada sua eliminação ou 
retrocesso social, e, qualquer modificação ou surgimento de novas leis, que estas sejam para aumentar a proteção já concedida ou então 
compatíveis com a proteção já assegurada. Nesse sentido, a tutela jurisdicional de aplicação do princípio da vedação de retrocesso social fica a 
cargo do judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF), na análise de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade de Leis (ADINs) 
no controle de constitucionalidade. O objetivo do trabalho é de analisar as mudanças recentemente ocorridas no Brasil relativas ao investimento 
em políticas e programas sociais e, sobretudo, da restrição de investimentos em saúde à luz do Princípio da Vedação de Retrocesso Social; discutir 
a possibilidade de retrocesso social ou ameaça aos avanços sociais representada pela EC95/2016 e analisar a Ação de Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 5856. O método de estudo utilizado na pesquisa foi descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa e análise de 
resultados. A revisão de literatura foi realizada em periódicos, teses e dissertações, bem como busca nas bases Latin American and Caribbean 
Health Science Literature Database (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, utilizando-se descritores “princípio 
da vedação retrocesso social”, “retrocesso social”, “direito à saúde” e “tutela direitos fundamentais”. Pode-se constatar que o  Princípio da 
Proibição de Retrocesso Social surgiu diante da necessidade da garantia e preservação de direitos fundamentais consolidados na Constituição e 
na legislação infraconstitucional. A nova metodologia de cálculo de gasto mínimo em saúde e educação, imposta pela PEC-55, agora EC95/2016, 
impede que a aplicação mínima em referidas áreas seja realizada de forma proporcional e progressiva, observando os níveis de arrecadação e o 
restabelecimento da economia, o que representa retrocesso social. Conclui-se que a limitação num teto financeiro para o gasto público nos 
próximos vinte anos, sem critérios essenciais e justificadores significa afronta ao Princípio da Vedação de Retrocesso Social comprometendo as 
políticas públicas fundamentais na área da saúde, cabendo ao Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito da ADI nº 5658, declarar 
a inconstitucionalidade da EC nº 95/2016.
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Título: A CULTURA DAS MÍDIAS SOCIAIS E OS LIMITES MORAIS DO MERCADO
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RESUMO

A expansão da internet nas últimas décadas veio acompanhada de uma vasta gama de discussões éticas. É no cenário virtual de intenso fluxo de 
pessoas, instituições, informações e capital, que a pesquisa se encontra inserida. Mais especificamente, a pesquisa delimita-se no âmbito da 
cultura das mídias sociais e dos limites morais do mercado. Na cultura das mídias sociais, a compra e venda de amigos, seguidores, curtidas e 
visualizações, se tornou frequente. Surge um mercado das aparências. E as perguntas que ficam são: O dinheiro pode comprá-los ou existem 
limites morais para o mercado? Quando compram, o que de fato esses consumidores estão adquirindo? Quais as consequências desse mercado e 
o que ele representa? Para responder a essas perguntas, realiza-se uma análise da cultura das mídias sociais e do mercado das aparências. 
Quanto ao primeiro item, enfoca-se na noção de cultura da virtualidade real apresentada por Manuel Castells, e nas ideias elaboradas por Guy 
Debord a respeito da sociedade do espetáculo. Quanto ao mercado virtual e os seus limites morais, adota-se como marco teórico o filósofo grego 
Aristóteles e o professor de Harvard, Michael Sandel. A cultura das mídias sociais representa um momento social complexo onde o espetáculo, o 
consumo e os sinais digitais coexistem, sendo o mercado das aparências uma característica dessa cultura. Objetiva-se com essa investigação, 
apontar que o mercado só pode adquirir a aparência de determinados bens, ações e comportamentos. Paga-se pela aparência de ter amigos; pela 
aparência de ter seguidores; pela aparência da popularidade proporcionada pelas curtidas e visualizações dos vídeos.  Em outras palavras, paga-
se por um conteúdo falso, por contas e usuários automatizados e fictícios que se passam por reais, ou seja, pela mentira e pela aparência que 
pode vir a gerar retorno financeiro. Até mesmo quando esses perfis são comandados por pessoais reais, quando colocados à venda, o “amigo”, o 
“seguidor”, assim como a “curtida” e a “visualização” conferida por esses usuários, estão desconectados do seu sentido original. Portanto, não há 
como negar que se está diante de um mercado imoral que visa ludibriar os demais navegantes da internet. O que se percebe é que o resultado 
desse mercado é a configuração da internet como um ambiente de pouca credibilidade, desconfiança e de distorção do significado original das 
palavras. Os usuários falsos representam uma ameaça para as mídias sociais, pois podem fazer com que os usuários reais abandonem suas 
plataformas em razão da impossibilidade de diferenciar um conteúdo verdadeiro de um falso. Ciente dessas questões e em busca de um cenário 
com conexões reais para os anunciantes e usuários das plataformas, as gigantes do Vale do Silício já passaram a adotar uma outra postura, 
realizando melhorias em seus sistemas de monitoramento para detectar atividade automática maciça, bem como possíveis alterações no sistema 
de likes. Também já se nota as implicações legais desse mercado das aparências. O Facebook está processando a Social Media Series Limited, 
empresa neozelandesa que vende curtidas, compartilhamentos e seguidores fictícios para usuários do Instagram. A rede social está processando 
os vendedores por violação dos termos de serviço do Facebook e do Instagram. Em Nova York, a Procuradoria Geral declarou que a venda de 
engajamento e o roubo de identidades nas redes sociais é ilegal. Assim, constata-se que o mercado das aparências, além de representar uma 
cultura das mídias sociais e reduzir a credibilidade do mundo virtual, também revela as constantes transformações nas estruturas e nas formas de 
reorganização social no sentido de lidar com os desafios advindos de uma sociedade complexa, informacional e em rede. Para tanto, a pesquisa 
se vale de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, assim como em sites da internet e em levantamento de dados estatísticos.
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RESUMO

O presente estudo analisa o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC como ferramentas de modernização da gestão da 
Administração Pública brasileira voltada à proposta de Governo Eletrônico - e-Gov e Administração Pública Digital, identificando-se notadamente 
a repercussão da adoção dessa tecnologia nos princípios constitucionais da eficiência e da publicidade insertos no art. 37, da Constituição da 
República Federativa brasileira. A possibilidade de oferta de serviços públicos por meio da rede mundial de computadores, sem o uso do papel e à 
distância, representa economia ambiental, aumento da efetividade das ações governamentais, além da ampliação da prática democrática e a 
disponibilidade transparente da Governança Eletrônica, entendida como um processo que visa a manifestação política e a participação da 
sociedade civil, junto ao governo, por meios eletrônicos. Em termos metodológicos, a pesquisa é interdisciplinar e tem natureza quali-
quantitativa, bibliográfica e documental. O estudo em foco ampliará os horizontes das temáticas interessadas ao estudo do direito em infovia, tais 
como, a interpretação do princípio constitucional da efetividade, que vincula o administrador público a adotar políticas públicas que visem a 
informatização digital. A possibilidade de efetivação do princípio constitucional da publicidade e direito de acesso à informação, revelando-se um 
novo conceito de transparência. Observa-se que, tanto o princípio da eficiência, como o princípio da publicidade, tornam obrigatória a 
implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC na gestão administrativa, com a progressiva substituição de trâmites e 
serviços públicos baseados em papel, por atuações baseadas no uso da tecnologia da informação, garantindo o acesso à informação primária, 
íntegra, autêntica e atualizada contida nos documentos públicos. A disponibilidade de atendimento público pela internet nas funções: e-
Administração Pública e e-Serviços pode caracterizar um app cidadão.
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RESUMO

O tema geral deste trabalho é compreender o fenômeno da desburocratização no que tange sua aplicabilidade nas Serventias Extrajudiciais 
frente aos temas desjudicializados desde 1990, em especial o reconhecimento de paternidade biológica e sócioafetiva, divórcio, inventário e 
usucapião extrajudicial. O problema de pesquisa é entender se desjudicializar e desburocratizar são sinônimos, como se vem sendo afirmado na 
atualidade, sendo ainda o fundamento de cada procedimento que se desjudicializa. Devendo ressaltar que a desjudicialização apenas torna 
facultativo o uso do meio judicial para se obter o mesmo resultado que se teria no extrajudicial. Os objetivos são explorar o conceito de 
desburocratização tendo como marco teórico Hélio Beltrão e comparar este conceito à desjudicialização a fim de verificar se há convergência ou 
divergência nos conceitos. A metodologia utilizada será a bibliográfica composta de livros e artigos científicos sobre o tema bem como as leis que 
trazem a desjudicialização e as normas reguladoras do mesmo emitidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O 
conceito de desburocratização de Hélio Beltrão foi cunhado na década de 70, no Programa Nacional da Desburocratização (Decreto 83.740/79), 
sendo este de natureza política com o propósito de iniciar a transformação essencial do comportamento da Administração para com seus 
usuários, retirando, este último da condição de súdito (resquício colonial), revestindo-o de condição de cidadão, como destinatário da atividade 
Estatal. Para tanto o autor indica que esta só ocorrerá frente a abertura democrática de direitos de cidadania com pequenas liberdades como filas 
menores, prazos menores e confiança no outro no que tange a suas afirmações e documentos, visando extinguir as intermináveis autenticações 
de documento e reconhecimento de firma. Apesar de transparecer ingênua essa afirmação, a intenção do autor é liquidar com as várias 
verificações do mesmo documento seja por meio de seu transcurso entre setores do serviço público, seja por meio dos funcionários que precisam 
carimbar, assinar e novamente verificar seu conteúdo. Esse trâmite gera desperdício de tempo e entope o serviço de procedimentos dito, por 
este, como burocráticos. Este espírito do conceito de Hélio Beltrão é utilizado como fundamento na desjudicialização pois os procedimentos são 
realizados de forma rápida, sem filas e entregando a cidadania nos atos da vida civil. Os resultados e conclusões encontrados são parciais tendo 
em vista que o trabalho se encontra em sua fase final, e até o momento, não se pode afirmar que desburocratizar é sinônimo de desjudicializar, 
mas que em alguns aspectos esses conceitos se convergem, como no exemplo de rapidez, segurança, atendimento ao usuário e filas menores. 
Porém, estes aspectos são apenas alguns do conceito total de desburocratização pois os procedimentos desjudicializados se embasam em muitos 
documentos, os quais são verificados em duas etapas, denominada qualificação, e em mais de um setor na Serventia Extrajudicial, bem como tem 
sua autenticação ou reconhecimento de firma exigidos em alguns casos. Logo, o conceito de desburocratização não pode ser aplicado em sua 
totalidade, mas numa parcela de seu espírito, continuando, os procedimentos desjudicializados a serem burocráticos, saindo da burocracia do 
Judicial e ingressando na do Extrajudicial.
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Título: EDUCAÇÃO, DIREITO, TRABALHO E O SISTEMA DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
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RESUMO

Estudou-se o neste opúsculo o tema a Educação, o Direito e o Sistema de Proteção e promoção Social. Ao levantar a história nacional do sistema 
de proteção e promoção social, observou-se que a preocupação com a matéria inicia-se através de estudos realizados sob a ótica do trabalho e da 
previdência social deixando lacunas quanto à proteção no campo da educação. Ao discorrer sobre esta realidade foi se perfazendo uma analise 
teórica e interpretando a Constituição Federal e suas narrativas ao longo dos anos.  No primeiro tópico se expôs a história das Constituições 
brasileiras dando ênfase ao tema educação, o que nos possibilitou uma obtenção do (re) conhecimento da evolução do direito de proteção e 
promoção social na educação do nosso país à luz da Constituição Federal atual. Em um subitem levantou-se uma analise constitucional e legal 
histórica e o processo de Inclusão Social nas escolas brasileiras. Em outro momento o enfoque se deu à instauração do Estado Democrático de 
Direito em 1988 e os institutos jurídicos pertinentes à Educação. O objetivo foi o de buscar a compreensão do conceito de proteção e promoção 
na educação ao longo de anos de atraso de projetos educacionais inclusivos. Quanto à metodologia foi utilizada a legisjurisprudência, proposta 
por Wintgens que nos permitiu uma avaliação do sistema normativo brasileiro de proteção e garantia do direito à educação. Trata-se de uma 
ciência que introduz a racionalidade da legislação, de modo a aferir a sua qualidade. Ela é multidisciplinar, uma vez que abarca tanto uma análise 
formal quanto material da legislação. Relaciona o Direito com outros ramos da ciência, como a sociologia, educação, entre outros. Foi empregada 
ainda a sistemática de Sthephen Ball que sugere uma análise crítica sobre os fenômenos, a qual aduz que a tarefa do pesquisador é a do analista 
que deve recuperar memórias excluídas e interromper a auto- evidência dos discursos dominantes e encontrar formas de falar a respeito do ato 
de ensinar fora desses discursos. O que se percebe ao longo de anos de Brasil que somente com a Constituição de 1988 é que surge a 
preocupação com a proteção e promoção social na educação em relação as crianças e jovens. Foi somente a partir da Carta Cidadã que o povo 
brasileiro deixou de ser res de dádiva e passa ser sujeito de direitos garantidos constitucionalmente. As alternâncias constitucionais entre Cartas 
democráticas e autoritárias demonstram políticas de oscilações no país na medida em que a população vai sendo representada por governos que 
administram em consonância com interesses das elites deixando de governar para as minorias em direitos pouco assistidas por anos. O sistema 
de proteção social surge com a necessidade de socorrer os trabalhadores nas suas carências ao longo da jornada laboral e posteriormente na 
previdência social no amparo a velhice. Este opúsculo teve como proposta desenvolver a história brasileira de proteção social na educação e suas 
conseqüências sociais, jurídicas e políticas.
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RESUMO

Estudar o tema de abuso sexual na esfera intrafamiliar, mais especificamente com foco nas relações incestuosas envolvendo mães ou madrastas 
e filhos ou enteados não é uma tarefa fácil, sobretudo porque o investigador tende a sofrer inicialmente um considerável choque emocional ao se 
deparar com questões tão macabras da sociedade. O abuso sexual intrafamiliar é uma forma silenciosa de violência produzida no interior do lar 
que historicamente sempre teve como principal agressor o homem; todavia, atualmente tem-se notado outro protagonista desta conduta: a mãe, 
a qual em razão da sutileza de seu comportamento, muitas vezes torna seu ato dotado de maior invisibilidade. Há uma crença social-religiosa de 
que a maternidade é sempre pura e imaculada. Ocorre que ao contrario do que sinaliza esta crença, as mães podem sim dirigir sua perversão aos 
seus filhos, sendo os de menor idade os mais afetados. Nas famílias em que ocorre o incesto há uma inversão de papéis afetivos e emocionais 
entre os parentes, além de uma cumplicidade, na medida em que os familiares dividem o segredo da violência e de um sentimento de pavor, 
evidenciando inúmeros conflitos. O presente trabalho procurou investigar a motivação, o modus operandi e a prevenção com relação ao incesto 
materno, tomando como base o estudo de campo no Rio de Janeiro no ano de 2013. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa de 
campo com entrevista semiestruturada, bem como análise documental dos prontuários das presas. As participantes foram dez mulheres 
condenadas por abuso sexual de seus filhos e enteados, e devido ao ocorrido, encontram-se reclusas no Sistema Penitenciário Estadual do Rio de 
Janeiro. São atos que fogem do natural, mas bem mais frequentes do que se imagina, provocando questionamentos, como quais são os fatores 
de vida que podem levar uma mulher a cometer incesto materno? Houve momentos ou experiências que as influenciaram? Quais elementos em 
comum da história de vida das mães incestuosas? As mães incestuosas foram vítimas de abuso sexual no passado? Qual a motivação de seus atos 
abusivos? Qual o modo com que as mães incestuosas empreenderam os abusos sexuais de suas proles? Os livros e as publicações científicas não 
tratam em geral do tema, não havendo muitas informações sobre o incesto materno, revelando-se um assunto pouco explorado, o qual precisa 
ser mais bem conhecido. Talvez uma das razões seja o fato de ser difícil a colaboração das agressoras para a realização da pesquisa, além da 
dificuldade em encontrá-las. O trabalho foi estruturado em quatro capítulos. O capítulo I apresenta a fundamentação teórica sobre abuso sexual, 
definições e características do incesto, a visão do incesto para a sociedade, histórico e bibliografia sobre o incesto materno e uma breve 
abordagem sobre as implicações legislativas. O capítulo II apresenta a metodologia adotada, abordado a pesquisa qualitativa e o estudo de caso. 
O capítulo III traz os conteúdos obtidos na pesquisa de campo através da transcrição de dados obtidos nos prontuários das mulheres condenadas 
por abuso sexual de suas proles, bem como a transcrição de dados obtidos em suas entrevistas. Foi respeitada a determinação da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária do Governo do Estado do Rio de Janeiro em não trazer no presente trabalho qualquer elemento que 
pudesse conduzir à identificação das presas entrevistadas. Por fim, o capítulo IV, por fim, apresenta conclusões sobre a motivação e o modus 
operandi das mulheres que cometem incesto materno, bem como assinala elementos para a prevenção, dando destaque para a necessidade de 
pesquisas futuras sobre o tema.
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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema a atuação de cada um dos legitimados pelo Novo Código de Processo Civil a suscitar 
o incidente de resolução de demandas repetitivas.  O problema da pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Será que todos os legitimados 
a suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas têm atuado efetivamente na solução de questões comuns? A pesquisa tem os 
seguintes objetivos: a) esclarecer o que são questões comuns e a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas introduzido pelo 
Novo Código de Processo Civil; b) elucidar o conceito de legitimidade, justificar a atuação de cada um dos legitimados a propor o incidente de 
resolução de demandas repetitivas, apresentar possíveis obstáculos; c) analisar a performance dos legitimados na resolução de questões comuns 
de demandas repetitivas por meio de pesquisa empírica em cada um dos Tribunais de Justiça, a nível nacional. Como hipótese de pesquisa, 
sustenta-se que nem todos os legitimados estão contribuindo para a formação dos precedentes vinculativos advindos do incidente de resolução 
de demandas repetitivas. A metodologia a ser adotada pode ser sintetizada em pesquisa documental e pesquisa empírica e bibliográfica. No que 
se refere à pesquisa documental, a coleta de dados se dará pela página do Tribunal de Justiça de cada Estado e do Distrito Federal, utilizando-se o 
espaço público reservado aos precedentes judiciais e utilizando-se a categoria em exame neste projeto, restringindo-se aos incidentes admitidos. 
A pesquisa documental relacionada às decisões judiciais pretende compreender o período da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil 
(18 de março de 2016) a 31 de dezembro de 2018. Nesta etapa inicial da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se aprofundar a pesquisa 
doutrinária em relação à categoria “legitimidade”, bem como às possíveis discussões acerca dos legitimados elencados pelo Novo Código de 
Processo Civil. Tais resultados serão apresentados no Seminário de Pesquisa. Em relação aos resultados esperados se pretende contribuir para 
identificação dos legitimados atuantes na resolução das questões comuns, a nível nacional e individualmente em cada Tribunal de Justiça de cada 
Estado e do Distrito Federal.
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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa interdisciplinar envolvendo o direito e a educação, vinculada ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas 
Públicas Direito e Proteção Social, da Universidade Estácio de Sá, tendo como tema os parâmetros utilizados para a formulação e avaliação da Lei 
10.639/2003, cuja delimitação envolve a legislação e os parâmetros curriculares nacionais para a educação física no Brasil. A relevância temática 
se sustenta a partir da contextualização da referida lei, que alterou a Lei 9394/1996, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Percebe-se, portanto, se tratar de política social visando à promoção de uma 
mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras, a partir da disseminação da história e cultura 
africanas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que desconsiderou as 
desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os negros. A partir do exame das diretrizes do Parecer do 
Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno nº 3/2004, em que é possível se verificar a relação com Políticas de Reparações, de 
Reconhecimento e Valorização dos negros no processo de construção da sociedade brasileira, entre outros aspectos, apresenta-se o problema da 
pesquisa: a legislação e os parâmetros curriculares nacionais para a educação física se encontram em harmonia com os objetivos traçados na Lei 
10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais instituídas por intermédio do Parecer CNE/CP nº 
3/2004? A pesquisa teve como objetivo geral contribuir para a produção de conhecimentos relativos ao Direito à Educação das Relações Étnico-
Raciais com foco específico na educação física enquanto componente curricular obrigatório, apresentando os seguintes objetos específicos: 1. 
Analisar a Lei 10.639/2003 e o Parecer CNE/CP nº 3/2004; 2. Analisar a legislação e os parâmetros curriculares nacionais para a educação física; 3. 
Examinar se os parâmetros curriculares nacionais para a educação física se encontram em harmonia com os objetivos traçados na Lei 
10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais instituídas por intermédio do Parecer CNE/CP nº 
3/2004. Em relação à metodologia, a investigação envolve pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental tem como foco 
as leis destacadas e as afins com os objetivos da pesquisa. A pesquisa bibliográfica envolve o exame de obras que contemplam, no campo do 
direito, da educação física e de áreas afins, a temática étnico-racial e a educação, com foco na educação física. Pretende-se apresentar no XI 
Seminário de Pesquisa da Estácio, resultados parciais da pesquisa bibliográfica que demonstram que esporte e escola são instituições sociais 
distintas e tem lugar de destaque na organização da sociedade moderna, permeando a infância e juventude das pessoas, socialmente 
compreendidas como parte do processo civilizatório, autorizando a percepção do importante papel social da educação física escolar em relação às 
questões étnico-raciais. Nas conclusões, relacionadas ao momento atual da pesquisa e pensando na educação integral, a educação física também 
deve se inserir nesta perspectiva inclusiva e multicultural, de modo a proporcionar vivências aos seus alunos que não sejam fundadas em 
estereótipos, contribuindo, para a desconstrução de preconceitos. Através das aulas de educação física, é possível vivenciar situações que 
problematizem questões relacionadas à diversidade étnico-racial, o que permite aos alunos refletirem sobre os processos históricos que 
determinam as formas de compreender tais questões. Neste contexto,  é possível verificar a educação física como um direito, inclusive no 
contexto das relações étnico-raciais.
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RESUMO

Este trabalho é proveniente da elaboração de artigo de conclusão da disciplina Constitucionalização das Relações Intersubjetivas, Processo e 
Direitos Fundamentais do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito Público e Evolução Social da UNESA. O tema da pesquisa é a 
aplicabilidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. A relevância temática está na averiguação da efetividade da 
constitucionalização do Direito Processual Civil, com observância aos direitos fundamentais, na procura por um Estado Social. Busca-se, portanto, 
entender qual foi a intenção do legislador ao elaborar o artigo 134 do novel codex processual, quando determina que o incidente de 
desconsideração também é cabível na execução fundada em título executivo extrajudicial, como é o caso dos executivos fiscais. A investigação 
está relacionada ao seguinte problema: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é meio hábil para redirecionar execuções fiscais, 
na forma do artigo 135, III do CTN? A delimitação do tema utiliza os critérios temporal e populacional na definição do campo de observação. 
Temporal porque a pesquisa analisa os documentos relacionados ao tema somente após a vigência do NCPC, 18 de março de 2016. Populacional 
porque a pesquisa somente observa incidentes de desconsideração da personalidade jurídica em executivos fiscais em casos previstos no artigo 
135, III do CTN. A metodologia aplicada utiliza concomitantemente o método teórico-dedutivo e o empírico-indutivo, de forma a sistematizar 
coerentemente as normas aplicáveis à espécie, por intermédio de pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa documental terá como foco as 
Leis 13.115/15 (e seu processo legislativo) e 6.830/80, além da jurisprudência afim com o objetivo da pesquisa. A pesquisa bibliográfica envolve o 
exame de obras que contemplam, no campo do direito, a temática em questão. O objetivo geral da investigação é coletar dados e informações 
suficientes para nortear conclusão para se saber se a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em executivos 
fiscais é meio que traz um modelo de processo civil alinhado com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e com o Estado 
Democrático de Direito. Apresenta os seguintes objetivos específicos: investigar se a CDA se reveste de interesse público de sorte a justificar a 
inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica em executivos fiscais; se a desconsideração da personalidade jurídica ocorre na 
seara administrativo-fiscal; perquirir se o legislador, ao elaborar o novel codex processual, quis ou não englobar os executivos fiscais em seu 
artigo 134; investigar qual a jurisprudência sobre o tema. Parcialmente, já se concluiu que, na seara fiscal, é possível desconsiderar a 
personalidade jurídica administrativamente.
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RESUMO

O controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública pelo judiciário encontra-se previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nosso sistema 
jurídico de controle judicial único, denominado modelo inglês, prevê que é de competência dos tribunais comuns, e não de um Conselho de 
Estado ou órgão específico a solução de litígios envolvendo a Administração Pública, como ocorre nos países que adotam a dualidade de 
jurisdição ou modelo francês. É de entendimento doutrinário e jurisprudencial que o  controle judicial dos atos administrativos se mostra 
intimamente atrelado à existência do Estado Democrático de Direito, no qual, em regra, será possível aferir a legalidade e regularidade do ato 
administrativo. Todavia, assevera parte da doutrina e jurisprudência que existem casos em que os órgãos do poder judiciário não possuem as 
melhores condições de avaliar e verificar a racionalidade e a técnica que sustenta a decisão tomada pelo Poder Executivo no exercício da 
atividade administrativa, notadamente as questões que envolvem as agências reguladoras. Nestes casos, diante da complexidade técnica da 
matéria ou da expertise do órgão regulador, o judiciário deveria manter a decisão administrativa, com a aplicação da deferência judicial. A 
deferência corresponderia ao fato de que em determinadas situações a autocontenção do poder judiciário seria a mais conveniente. A 
justificativa e a problemática que motiva a realização da pesquisa se dá principalmente em função das controvérsias jurisprudências e 
doutrinárias acerca do tema, entendendo-se, assim, haver necessidade de discorrer sobre o assunto a fim de dirimir dúvidas. O objetivo é o 
examine e análise dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais recentes sobre a temática na ordem jurídica, afim de verificar a atuação do 
Poder Judiciário no controle judicial deferente em face da discricionariedade técnica administrativa. Em relação a metodologia trata-se de 
pesquisa teórica e documental com a verificação e análise qualitativa da jurisprudência do do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) no período compreendido de 2005 a 2018. Constata-se que o 
papel do judiciário no controle dos atos administrativos deve respeitar a discricionariedade técnica administrativa, sobretudo no que tange as 
questões que envolvam análise de matéria complexa e atinente as especificidades de atuação dos órgãos reguladores, mormente quando se 
exige grande expertise técnica, levando ainda em consideração a separação dos poderes. Pode-se concluir, parcialmente, que o princípio da 
deferência judicial é aplicado principalmente nos casos envolvendo o setor regulatório e no que tange a alguns casos já verificados, constata-se 
que o princípio da deferência se sustenta na ideia de que o judiciário não poderia adotar em casos que envolvam matérias altamente complexas 
uma postura ativista indo além da razoabilidade, deve respeitar às normas técnicas, a discricionariedade técnica administrativa e o princípio da 
separação dos poderes, devendo então aplicar a autocontenção.
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RESUMO

O Estado Democrático de Direito propõe e impulsiona a utilização das formas consensuais de resolução de conflitos que superem o modelo 
judicial tradicional. Tais meios consensuais de solução de litígios vêm sendo aprimorados, explorados e praticados no Brasil aos poucos. Portas 
foram abertas com a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo desse estudo é apresentar o Sistema Multiportas e 
demonstrar sua característica de direcionar qual procedimento é o mais recomendável para abordar o conflito, ou seja, proporciona às partes, 
alternativas em escolher a forma de solução mais adequada ao litígio cerne da demanda. Tal sistema infere na possibilidade, por parte do 
jurisdicionado e de seu advogado, na escolha de qual porta quer abrir e utilizar para resolução de conflitos: negociação, mediação, conciliação ou 
resolução judicial. Após essas considerações demonstra que o Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015 e a Lei da Mediação – Lei 
13.140/2015 estimulam métodos nos quais as partes possam construir seus próprios resultados sem a intervenção do terceiro juiz, envolvendo-as 
efetivamente na administração de seus problemas, praticando a democratização no âmbito da gestão e resolução de seus conflitos. Com isso, em 
razão as mudanças impostas nas leis descritas acima, a justiça brasileira dá subsídios e começa a tecer caminhos para a mudança do 
comportamento litigante para o diálogo. Desta maneira, mostra a necessidade da mudança de paradigma da cultura do contencioso para a 
cultura de pacificação, bem como o preparo e a adequação dos juristas e da sociedade em geral, pois as escolas de Direito brasileiras ainda 
priorizam solução das demandas de forma contenciosa, com a figura do advogado sempre combativo, com referências totalmente litigiosas. 
Assim, é preciso desmistificar a cultura do litígio e instaurar a comunicação na resolução de conflitos, afinal o cenário contemporâneo clama por 
isso e espera que os atores envolvidos tenham posturas mais colaborativas. Para a realização deste estudo, considerando a amplitude e 
abrangência do assunto, utiliza-se o método dedutivo empregando como forma de pesquisa o levantamento bibliográfico por meio de doutrinas e 
legislação, bem como estudos empíricos, sendo abordada inicialmente o sistema multiportas e após, a necessidade da mudança de paradigma, da 
cultura do contencioso para a cultura da pacificação. Por fim, o resultado esperado com a presente é demonstrar a necessidade de mudança de 
paradigma da cultura do contencioso para a pacificação de conflitos, devendo os juristas, bem como a própria sociedade utilizarem do Sistema 
Multiportas quando da necessidade de se resolver conflitos.
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RESUMO

O litoral brasileiro passa por um processo contínuo de transformação paisagística. Isto, em decorrência, principalmente, dos usos da praia como 
espaço de lazer, sendo este um dos fatores mais significativo da transformação litorânea. A área litorânea que motiva a presente pesquisa 
compreende o Povoado Saco do Rio Real, localizado no Município de Estância, no Estado de Sergipe. Uma paisagem natural que contrasta com o 
processo de urbanização recente, o qual expõe dois problemas de ordem socioambiental: 1 – o adensamento urbano desordenado; 2 – estar 
situado em Área de Preservação Ambiental. Ambos problemas resultam em variados conflitos de ordem legal e social. No âmbito legal, o povoado 
é frequentemente demandado juridicamente por órgãos públicos em decorrência de ocupações irregulares e ilegais. No âmbito social, percebe-se 
uma tensão por parte dos moradores quando à resolução dos conflitos, demostrando uma ligação significativa com o “lugar”, o que ocorre, 
principalmente, com as comunidades tradicionais; a impossibilidade de compreender os aspectos jurídicos que envolve a urbanização de uma 
APA; e o receio de não saber o destino de suas moradias, o que será resolvido por um agente público. O principal objetivo é construir alternativas 
para a solução dos aludidos conflitos e questões socioambientais, decorrentes da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, no 
intuito de obter a desocupação dos imóveis e consequente demolição dos mesmos, por se tratar de imóveis localizados em áreas non aedificandi 
e áreas de preservação permanente, como dunas e restingas. O resultado parcial esperado é obtenção de um levantamento histórico da 
ocupação do litoral sul sergipano e do povoado Saco do Rio Real, de modo a compreender como a colonialidade do poder, tratada por Anibal 
Quijano, repercute nessa urbalização, assim como a acumulação por espoliação, materializada na privatização de áreas públicas, como forma de 
acumulação do capital e   suas consequências para as comunidades locais, que estão em risco de perder os seus imóveis, sua história, cultura e 
identidade, caso venham a ser desalojados do seu território. Junto a isto, apresentar a importância do meio ambiente para o desenvolvimento 
sustentável da comunidade, apresentar ao gestor público a concepção social apresentada pelos moradores e diminuir as diferenças de 
entendimento entre a população e os gestores no que se refere à problemas ambientais e sociais. A presente pesquisa tem como base a vertente 
jurídico-sociológica, buscando compreender o fenômeno jurídico a partir de sua inserção num quadro social, tomando o Direito como variável 
dependente da sociedade. Os resultados obtidos no trabalho até o presente momento foram as ilustrações históricas, a pesquisa quantitativa de 
campo com os moradores do povoado que estão sendo demandados pelo Ministério Público Federal, na ACP nº 0800002-72.2014.4.05.8502. A 
análise da condição de fala de cada ocupante, permite compreender as posições e conquistas de cada classe social, bem como a sua relação com 
o território e a natureza.  Por se tratar de uma área de proteção permanente, na forma do art. 4º da Lei nº 12.651/2012, a ocupação vem sendo 
objeto de litígio judicial que visa a demolição dos imóveis sob o argumento da proteção da natureza. Em razão deste conflito, verifica-se uma 
concentração de fatores, influências, interesses e normas legais que agregam uma alta complexidade ao meio ambiente natural e urbano e que 
são muitas vezes antagônicas. Os resultados obtidos até o presente momento são os dados da pesquisa de campo, obtidos através das 
entrevistas. Em análise parcial, identificamos que o vínculo da população com o território é um elemento que não pode ser desconsiderado na 
busca pela justiça ambiental, uma vez que, numa área que se considere consolidada, a ligação dos moradores com a região é de suma 
importância em suas vidas.
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RESUMO

Objeto das mais variadas discussões, o instituto da colaboração premiada possui necessariamente implicações éticas, visto que possui 
inegavelmente uma carga moral. Para a sua compreensão, tão fundamental quanto uma análise técnico-jurídica, se faz o diagnóstico no âmbito 
da ética. Afinal, seria correto agir de forma desleal e exclusivamente autointeressada, traindo a confiança de alguém, mesmo que esse alguém 
seja um criminoso, para receber benefícios? E se essa prática desleal fosse a favor da justiça, isso a tornaria menos reprovável? A repercussão da 
colaboração premiada na Operação Lava Jato reforçou a necessidade da realização de um debate sobre o seu valor moral, mais especificamente 
sobre as virtudes da lealdade e da confiança envolvidas nesse instituto. O tema se encontra delimitado no que diz respeito aos dilemas éticos da 
Colaboração Premiada. Neste caso, a investigação tem como objetivo analisar sob qual ótica ela pode ser considerada moralmente boa ou não, o 
que depende do estudo da teoria deontológica da norma, elaborada por Immanuel Kant, este que entendia o bom como boa vontade, bem como 
no exame da teoria teleológica, defendida pelos utilitaristas Jeremy Bentham e Stuart Mill, estes que consideravam o bom como sendo aquilo que 
é útil. Para Kant, a Colaboração Premiada não poderia ser considerada moralmente boa. Nesse quadro, o colaborador não age de boa vontade e 
pelo dever ao dizer a verdade, mas sim de acordo com as suas inclinações pessoais, intenções egoístas e pelo medo da punição. O criminoso não 
atua pela lei, mas em conformidade à lei da Colaboração Premiada. Seguindo o pensamento do filósofo de Konigsberg, a Colaboração Premiada 
não poderia ser incentivada pelo Estado, pois, a traição, independentemente de quem esteja envolvido no caso, não poderia ser estimulada com 
o intuito de se garantir uma maior eficiência da justiça. Tanto a traição como a mentira, não podem se configurar como princípios em uma 
possível legislação universal e, por isso, devem ser rejeitadas. Além disso, o indivíduo não deve ser tratado de forma diferenciada em razão 
daquilo que ele pode oferecer, mas sim por aquilo que ele é ou faz. Dessa forma, o Estado, ao garantir benefícios aos criminosos com base na 
relevância das suas declarações, acaba por tratá-los de forma diferenciada, bem como coloca a verdade que o infrator se comprometeu a falar, 
como mero instrumento de troca. O sujeito deixa de ser tratado como um fim em si mesmo. A verdade se torna uma moeda de troca e o 
criminoso coloca um preço naquilo que sabe e em sua integridade em prol de alguns prêmios. Já para Bentham e Stuart Mill, a Colaboração 
Premiada pode ser considerada moralmente boa, pois, não interessa os motivos que levaram o criminoso a colaborar com a justiça, isto é, 
independentemente de o indivíduo ter sido desleal e ter traído a confiança de seus companheiros de crime, de ter ser arrependido efetivamente 
ou recebido benefícios para colaborar. O que importa é proporcionar melhores resultados para o maior número de pessoas. Se a colaboração 
premiada permite que isso aconteça e que os procedimentos da justiça se tornem mais eficientes, então, ela será válida. Nesse quadro utilitário, a 
verdade pode ser utilizada como moeda de troca e o criminoso não precisa ser tratado como um fim em si mesmo. É relevante a consequência 
que a sua colaboração irá proporcionar na maior eficiência das investigações e, por conseguinte, no combate à corrupção e na sensação de justiça 
sentida pela população. Nesse sentido, a partir de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica e qualitativa, conclui-se que o tema 
apresenta complexas questões éticas e que a aplicação do instituto da Colaboração Premiada não está atrelado à questões meramente legais, 
mas também filosóficas. A escolha pela ética kantiana ou pela ética utilitarista é que decide se a Colaboração Premiada é moralmente boa ou não.
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RESUMO

É inexorável o dinamismo envolvido em qualquer tema discutido à luz da bioética, sendo assim, o biodireito precisa apresentar respostas que 
envolvam não apenas o aspecto técnico da matéria jurídica, o que se exige é que seu ônus argumentativo caminhe a trilha do pensamento 
sistêmico, envolvendo o direito, a filosofia, a medicina e as mais diversas áreas do conhecimento que visem apresentar uma solução ética, uma 
solução que hasteei e ratifique o principio da dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa república. Objetiva-se a pesquisa a uma 
análise histórica e comparativa de institutos como a ortotanásia, eutanásia e distanásia, realizando assim uma reflexão acerca dos direitos de 
personalidade dispostos no Código Civil e emanados da Carta Magna, bem como se busca lançar aforismos acerca da pertinência das leis que 
restringem a liberdade individual no que tange às decisões dos atos da vida civil. O tema se justifica em virtude dos avanços sociais e tecnológicos, 
que forçam os operadores do direito a um debate sobre questões que um dia foram engessadas como dogmas e ainda hoje encontram
resistência, obrigando toda classe de operadores do direito a repensar a forma de como se dará a efetivação dos direitos fundamentais, sem que 
os mesmos não venham a colidir entre si, de tal forma que não seja mais possível a entrega do bem da vida. Uma vez que se pode entender a 
ortotanásia como um ato de deixar o indivíduo em estado terminal morrer sem prolongamentos artificiais da vida; a eutanásia com um suicídio 
assistido, de um indivíduo que também se encontra em etado terminal; e a distanásia como uma obstinação terapêutica, uma extensão artificial 
de uma vida que já não se sustenta em sua naturalidade, a problemática que cerca a questão dos institutos em comento traz à tona a dificuldade 
de adequar a proporcionalidade e a necessidade do indivíduo que busca uma resposta do estado para por fim ao tratamento degradante que está 
sendo submetido em virtude dos sintomas de uma doença terminal irreversível. Contudo, se de um lado há o indivíduo que clama por uma 
prestação positiva por parte do Estado, do outro há a necessidade de observar a dignidade da pessoa humana. A metodologia utilizada na 
pesquisa será o estudo de leading cases, análise das teorias que abordam este tema, legislações, decisões judiciais pertinentes e organizadas em 
torno de questões referentes a casos científicos determinantes para concepção da ortotanásia no Brasil e suas Leis no enfoque do direito penal, 
Direito Civil Brasileiro, Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina, com o intuito de proporcionar ao leitor uma compreensão 
sistêmica sobre o tema e a fundamentação jurídica mínima necessária para o exercício dialético em busca da solução adequada ao caso em 
discussão.
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RESUMO

O presente estudo quanto a Teoria da Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance, interessa aos operadores do direito por se tratar de um 
assunto que, muito embora, seja recente no Brasil, sua aplicabilidade tem se destacado na rotina judiciária, mesmo que ainda não posicionado no 
Código Civil Brasileiro. Nessa Teoria o bem juridicamente resguardado é a própria perda da probabilidade de um resultado final pretenso e não o 
próprio resultado em si, sobre o qual haverá incerteza de um total sucesso obtido, mas, que fora cerceado por ato ilícito de terceiro. Matéria de 
origem francesa, todavia, aprofundado na Itália onde efetivamente fornece elementos de propagação dessa teoria, inclusive, nos Tribunais 
brasileiros que, apesar da existência de numerosos episódios alusivos, há ausência de norma instituída em nosso ordenamento, inclusive no que 
diz respeito a quantificação do prejuízo pela chance perdida e portanto, acendendo inúmeros exames dos jurisconsultos ao lado dos Egrégios 
formadores da jurisprudência adequadas as necessidades da sociedade de maneira a proporcionar maior segurança no sistema jurídico nacional.  
Sem embargo, da aparente naturalidade dos critérios, a subordinação do dano causado por perda de chance pode resultar contestável. Ao 
abordar essa questão e depois de garantir a certeza do dano no momento em que ocorre a perda da oportunidade, deve-se definir que:  o dano 
deverá cumprir com seus requisitos fáticos-probatórios, isto é, o dano deve ser sério e o mais importante será comprovar a existência da 
probabilidade de uma vantagem resultante do ciclo dos eventos que foram frustrados para que, se alcance o quantum indenizatório. A pesquisa 
se estenderá as bases da Responsabilidade no Direito Civil Brasileiro a fim de contribuir ao esclarecimento do leitor tudo quanto as causas desse 
instituto.  A metodologia a ser utilizada neste trabalho será de uma abordagem hipotético-dedutivo cujo procedimento é histórico e monográfico. 
Sendo uma pesquisa científica, em que o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de 
argumentação dedutiva, utilizando-se de pesquisa bibliográfica para se analisar a interpretação doutrinaria no que diz respeito ao tema em tela. 
Cumpre expor na introdução o tema, a delimitação do tema os objetivos gerais e específicos, o problema, a hipótese, as variáveis e a 
metodologia. No decorrer do estudo, serão analisadas as teorias que tratam este tema, legislações e também serão colacionadas decisões 
judiciais pertinentes ao tema Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance será organizado em torno de algumas questões que se referem ao 
como e ao porquê será medido o dano conforme o nexo causal inserido no tema, na doutrina e na jurisprudência. É plausível que questões como 
essas sejam perquiridas no direito estrangeiro e pesquisas históricas a fim de direcionar a fundamentação jurídica e ao mesmo tempo reforçar a 
argumentação e atingir compreensão do leitor.
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RESUMO

Este trabalho é fruto de pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Curso de Doutorado em Direito e Evolução Social da Universidade Estácio de 
Sá. A análise começa com o princípio da prevalência pela convivência familiar e comunitária, positivado nos art. 23, parágrafo único do ECA, que 
regulamentou o art. 226, § 8º da Constituição Federal de 1988, que dá prioridade para a permanência dos filhos com seus pais. O ECA prevê que a 
inserção de crianças e adolescentes em unidades de acolhimento institucional é uma das medidas especificamente protetivas elencadas no art. 
101 do ECA, estando indicado no art. 92. As unidades se destinam a atender a população infantil que se encontra em “situação de risco pessoal e 
social”, por isso, e em consonância com a proteção integral, o acolhimento institucional deve ser medida temporária e deve ser utilizado como 
forma de transição, uma vez que visa, de acordo com a norma, à reintegração familiar. A decretação da medida protetiva de acolhimento 
institucional poderá ser feita pelo Conselho Tutelar ou pelo Poder Judiciário, mas sua manutenção se dá apenas pela via judicial com a 
instauração de processo contencioso. A discussão posta é se as “violações de direitos”, que cabem na categoria jurídica “negligência”, 
autorizadora do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, não se transformam em (re) violações com o afastamento do convívio 
familiar. Importantes pesquisas se dedicaram ao levantamento e análises quantitativa e qualitativa acerca do acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes.  No caso do município do Rio de Janeiro, algumas pesquisas concluíram que ainda persiste a cultura do abrigamento na 
cidade, com práticas permeadas por ambiguidades e contradições, especialmente por parte do Poder Judiciário. Os dados coletados indicaram 
que as causas justificadoras do acolhimento institucional de crianças e adolescentes envolvem muito mais as ações de outras políticas públicas de 
Estado, como educação, saúde e a própria assistência social. A lógica a favor do abrigamento coloca em risco a aplicabilidade do princípio da 
convivência familiar e comunitária, realidade comprovada com a experiência profissional no Conselho Tutelar. A ênfase na institucionalização 
representa um retorno ao Código de Menores pautado pela repressão e o autoritarismo típicos do menorismo. Assim, mesmo com a publicação 
do ECA, o modelo de tutela das famílias pobres permanece a partir de novas e antigas instâncias de controle, os Conselhos Tutelares e os Juízes 
da Infância e Juventude, a despeito de um paradigma protetivo. A categorização “família negligente” representa o novo estatuto jurídico das 
famílias pobres justificadoras da intervenção estatal, pois o discurso não é mais o da falta de condições materiais para o cuidado dos filhos, e sim 
o desrespeito aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a pobreza caracterizada como incompetência familiar em 
desconsideração às relações de poder contemporâneas presentes nesses núcleos familiares. A academia tem papel fundamental na reflexão e 
construção de uma nova cultura institucional para os operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), e provocar o debate é um dos 
objetivos deste ensaio.
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RESUMO

Nos tempos atuais, com o avanço da Medicina e da Biotecnologia, cresce a obstinação terapêutica por parte dos profissionais da saúde, em 
especial, os médicos, em busca de soluções para as enfermidades insuscetíveis de cura. Prorroga-se, portanto, a vida por meio de tratamentos 
degradantes, em que o benefício auferido pelo paciente em fase terminal é mínimo ou nulo, comparado ao prejuízo causado à sua saúde física, 
mental e emocional. Nesses casos, a medicalização da vida se traduz em futilidade médica, visto que o legítimo interessado pode simplesmente 
declarar a sua vontade de morrer em paz, pelas vias ordinárias, respeitando-se um processo natural do fim, em vez de ser submetido a uma via 
crucis. O objetivo da presente pesquisa é fomentar e efetivar a liberdade de escolha, prestigiando a autonomia da vontade na terminalidade da 
vida. A metodologia a ser adotada contempla o método lógico-dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial da matéria, 
adotando-se como referencial teórico a filosofia de Ronald Dworkin. A evolução da tecnologia médica não deve se contrapor ao respeito pela 
autonomia da vontade do paciente, portador de enfermidade grave, pois é ainda, na condição de ser humano, sujeito de direitos e alvo principal 
da tutela do Estado, que não pode imiscuir-se na esfera íntima, privada, de pensamento e de crença religiosa do indivíduo para decidir a maneira 
como ele deverá se portar nas situações terminais. As técnicas procrastinadoras da morte podem não ser desejadas pelo paciente, e nesse caso, 
cabe a ele exigir que elas não sejam empregadas contra a sua vontade, sob pena de configurar-se uma lesão irreparável aos direitos 
fundamentais constitucionais e humanos no que tange à esfera das liberdades. Por esse prisma, amparado pelo postulado e valor máximo da 
dignidade da pessoa humana, embora o ordenamento jurídico pátrio não admita a prática da eutanásia e do suicídio (morte) assistido, não se 
pode contrapor à ideia da ortotanásia. Ao contrário, visto que a Constituição fomenta os direitos e liberdades individuais, entendendo-se que é 
direito do paciente que sofre e a quem não resta alternativa, recusar-se a submissão aos tratamentos que importem ainda mais sofrimento do 
que o já causado pela própria enfermidade que lhe acomete. A autonomia da vontade individual do paciente terminal, permitindo que ele faça 
suas escolhas livremente, consagra a expressão da dignidade da pessoa humana no seu sentido mais genuíno, como poder individual. É, portanto, 
a expressão concreta dos direitos individuais à autonomia, à liberdade religiosa e a liberdade de convicção e consciência. Com isso, vê-se como 
premente a necessidade de aniquilar eventual descompasso entre um ordenamento jurídico deficitário e arcaico e a ética médica, considerando 
que mesmo no cenário pós-positivista, por vezes, a ausência de positivação de alguns novos direitos consagrados e conquistados pelo indivíduo 
na acepção máxima de seu direito geral de personalidade gera insegurança jurídica. Entende-se urgente a regulamentação das diretivas 
antecipadas de vontade, em especial, do testamento vital, por meio de lei específica, pois apenas a Resolução 1.995/2012, do Conselho Federal 
de Medicina não está sendo suficiente para efetivar esse direito constitucional na acepção deduzida no presente estudo. O paciente terminal tem 
direito de recusar um tratamento inútil, indesejado, gerador de muita agonia e padecimento. A autonomia da sua vontade deve ser prestigiada, 
ainda que eventual recusa gere a morte, é direito do paciente ter respeitada essa escolha para que o processo natural siga seu curso na fase 
terminal da doença. Por óbvio, a dor faz parte da vida, mas pode-se e deve-se prestigiar a liberdade de escolha do indivíduo para cessá-la quando 
ele entender que se atingiu o limite máximo de suportabilidade, e que a partir daquele momento seria mais custoso e insuportável manter-se 
vivo à entregar-se ao destino final.
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RESUMO

Aborda-se o sistema de insolvência empresarial brasileiro, com foco no exame da existência de eventuais mecanismos e instrumentos aptos a 
subsidiar um equilíbrio de interesses entre devedores e credores submetidos a processos de recuperação ou falência. PROBLEMA DE PESQUISA: A 
motivação central (problema) da pesquisa põe-se em torno da seguinte indagação específica: A Lei 11.101/2005 confere mecanismos e 
instrumentos jurídicos efetivos para a criação de um sistema ótimo de incentivos aos credores sujeitos a processos de recuperação e de falência? 
OBJETIVOS: Alinham-se os seguintes objetivos: 1) Analisar criticamente a Lei n. 11.101/2005 em busca de eventuais mecanismos e instrumentos 
supostamente aptos a subsidiar um equilíbrio de interesses entre devedores e credores submetidos a processos de recuperação ou falência; 2) 
Verificar situações de deságios nos créditos, excessivo alongamento dos pagamentos, não atualização e não incidência de juros; 3) Apresentar as 
bases de uma proposta de criação de títulos representativos de créditos na recuperação e na falência, como estímulo a uma melhor alocação de 
recursos nos processos de insolvência empresarial no contexto brasileiro. Como fio condutor destas reflexões, adota-se o referencial da Análise 
Econômica do Direito para fundamentar uma abordagem crítica e funcionalista, baseada em critérios de eficiência e efetivada com o intuito de 
oferecer as bases de uma proposta de correção do desequilíbrio. METODOLOGIA: Realiza-se pesquisa de abordagem quanti e qualitativa e 
baseada numa linha de raciocínio indutivo, com recurso às técnicas de investigação de revisão bibliográfica e documental, assim como o 
levantamento, análise e consolidação de dados sobre processos de recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, instrumentalizadas pelas seguintes fontes de consulta: documentos legais, artigos científicos, dissertações, teses e livros de autores 
clássicos e contemporâneos, nacionais e estrangeiros, e sítios eletrônicos. RESULTADOS: Mediante levantamento, análise e consolidação de dados 
sobre processos de recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, percebeu-se uma dificuldade de 
alinhamento de interesses entre credores e devedores no decorrer de processos de recuperação e de falência. Em termos práticos, credores têm 
sido sujeitos à validação de planos de recuperação caracterizados por deságios em percentuais cada vez maiores, prazos de pagamentos cada vez 
mais excessivos e juros cada vez mais reduzidos (sem falar em casos de não atualização de créditos e não incidência de juros até o início dos 
pagamentos), que operam verdadeiro desequilíbrio e, consequentemente, inversão da máxima de que os riscos decorrentes do exercício da 
atividade empresária são assumidos por aqueles que exercem a empresa. Como exemplo, a situação talvez mais inquietante, de plano de 
recuperação que representou, na prática, hipótese de verdadeiro perdão da dívida, tendo sido aplicado deságio de 90% sobre o valor nominal dos 
créditos. O pagamento do saldo remanescente (10%), foi estipulado em 120 parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem incidência encargos, 
efetivado após um período de carência de 36 meses a contar do mês subsequente ao da homologação do plano, além de ter contemplando 
tratamento desigual para credores da mesma classe pelo percentual de deságio adotado. CONCLUSÕES: Conclui-se que o sistema de insolvência 
empresarial brasileiro gera ineficiências ao não colocar à disposição dos credores mecanismos e instrumentos efetivos que permitam um maior 
equilíbrio de interesses diante dos devedores em processos de recuperação ou falência. Buscando-se contribuir para a correção do problema e, 
consequentemente, para o aprimoramento do sistema, sugere-se a criação de títulos representativos de créditos na recuperação e na falência, 
como uma espécie de valor mobiliário passível de negociação no mercado de capitais.
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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa que tem como tema a proteção social de pessoas em situação de rua, cuja delimitação está centrada na 
legislação municipal niteroiense relacionada à reserva do percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em 
situação de rua. A relevância temática está na necessidade de se dar efetividade à política social que proporcione dignidade às pessoas em 
situação de rua por intermédio do trabalho. A investigação cinge-se ao seguinte problema: a Lei nº 3270/17 do Município de Niterói, no Estado do 
Rio de Janeiro, que dispõe sobre a reserva no percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em situação de 
rua, se encontra em harmonia com a Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/09, e aos ditames 
de proteção social fixados na Constituição Brasileira de 1988? A pesquisa tem como objetivo geral contribuir para o exame da política social 
voltada à proteção de pessoas em situação de rua. Apresenta os seguintes objetivos específicos: 1. Investigar o processo legislativo da Lei 
Niteroiense nº 3270/17, que dispõe sobre a reserva no percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em 
situação de rua; 2. Analisar se a Lei Niteroiense nº 3270/17 se encontra em harmonia com a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/09; 3. Examinar se a Lei Niteroiense nº 3270/17 e a Política Nacional para a População em Situação de Rua, 
instituída pelo Decreto nº 7.053/09, se encontram em harmonia com os ditames de proteção social fixados na Constituição Brasileira de 1988. A 
metodologia pode ser sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica. No que se refere à pesquisa documental, o foco estará voltado para o 
exame do processo legislativo da Lei Niteroiense nº 3270/17 e das demais normas atinentes à matéria. A pesquisa bibliográfica estará direcionada 
à doutrina brasileira relacionada à proteção social de pessoas em situação de rua. Pretende-se, no XI Simpósio de Pesquisa da Estácio, apresentar 
resultados parciais da pesquisa documental que demonstram o sistemático esquecimento da Constituição Brasileira por parte de alguns 
legislativos municipais brasileiros que tornam, na prática, tal política social inócua, seja por esbarrar na validade jurídica, seja por não estabelecer 
treinamento profissionalizante para os que estejam em situação de rua. Para tanto, analisa-se, em cotejo com a Lei Niteroiense nº 3270/17, a Lei 
do Município do Rio de Janeiro nº 6355/18, o Decreto Rio nº 44857/18, pois tratam do mesmo objeto, já que os resultados parciais obtidos 
apontam para ocorrência do mesmo estratagema que se consubstancia em esquecer dispositivos constitucionais e a existência, em âmbito 
federal, do Projeto de Lei da Câmara 130/2017 (na Câmara, PL 2.470/2007), que se encontra à espera de relator na CCJ do Senado, que reserva 
2% das vagas em obras e serviços à trabalhadores em situação de rua.
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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema envolve a relação escola família e sua delimitação está adstrita à investigação dessa 
relação a partir da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a Constituição Federal de 1988. O problema da pesquisa 
busca responder a seguinte pergunta: Quais as situações problema envolvendo instituições de ensino e aluno e/ou contratantes de serviço de 
educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? A pesquisa tem os seguintes 
objetivos gerais: a partir dos dados disponibilizados na página de pesquisa de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
contribuir para a produção de conhecimentos relativos à judicialização da educação, com foco na relação escola-família, no período de 1988 ao 
tempo presente. Apresenta, ainda, os seguintes objetivos específicos: a) Investigar as categorias de conflitos de interesse na relação escola-
família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível; b) Mapear as categorias de conflitos de interesse na relação 
escola-família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível; e c) Identificar o resultado das ações decorrentes de 
conflitos de interesse na relação escola-família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível. Como hipótese de 
pesquisa, sustenta-se que a maior parte dos conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro decorre da 
mudança de perspectiva na relação escola-família após o advento do Código de Defesa do Consumidor (1990). A metodologia a ser adotada pode 
ser sintetizada em pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. O enquadramento teórico do presente estudo parte das situações problema 
envolvendo instituições de ensino e aluno e/ou contratantes de serviço de educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com foco na relação escola família. No que se refere à pesquisa documental, a coleta de dados se 
dará pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se o espaço público reservado à pesquisa de jurisprudência e 
utilizando-se as categorias em exame neste projeto, tais como “educação”, “educação escolar”, “ensino”, entre outras que possam constar no 
acervo, entre as indexadas, pelos mencionados tribunais em seus respectivos banco de dados. Ainda em relação à pesquisa documental, também 
serão examinados, entre outros que ainda possam ser indicados no processo de orientação, os seguintes: Declaração Universal dos Direitos do 
Homem; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; Decreto Legislativo n° 226, de 12 de dezembro de 1991; A Carta de Adesão ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e o Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Tais documentos poderão ser examinados na perspectiva 
do direito à educação. A pesquisa documental relacionada às decisões judiciais pretende compreender o período de 5 de outubro de 1988 a 4 de 
outubro de 2018, representando o total de 30 anos de jurisprudência. Nesta etapa inicial da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se 
aprofundar a pesquisa doutrinária em relação à categoria “judicialização” ou “juridicização”, adotando-se a cautela de referenciar o trabalho 
como “uma investigação sobre a relação escola família” no lugar da expressão “judicialização da educação”. Tais resultados serão apresentados 
no Seminário de Pesquisa.  Em relação aos resultados esperados se pretende contribuir para identificação de situações problema envolvendo 
instituição de ensino e aluno e/ou contratante de serviço de educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro, de modo a viabilização ações preventivas no ambiente escolar.
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RESUMO

Este trabalho pesquisa a influência que as questões humanitárias têm sobre os conflitos armados modernos, considerando o tema da Vitimologia. 
Aborda o Conflito Armado da Libéria em 2003 e as implicações humanitárias até o ano de 2016. O problema de pesquisa trata do entendimento 
do grau de influência das Questões Humanitárias para o apoio às vítimas em Conflitos Armados Contemporâneos. Busca compreender a 
relevância da Intolerância para o aumento dos danos à população civil, bem como o grau de vulnerabilidade presente naquela sociedade. A 
pesquisa busca, ainda,  o entendimento da relevância das questões humanitárias e sua difusão na contemporaneidade, considerando autores 
como Eric Hobsbawn, Martin Van Creveld, Michael Howard e Hedley Bull. Apresenta os diversos elementos do Direito Humanitário e a interação 
na proteção às vítimas daquele conflito armado. A pesquisa observa a relevância das chamadas "Tradições Liberais e Realistas das Relações 
Internacionais", bem como a chamada "Escola Inglesa de Relações Internacionais" e apresenta uma abordagem que valoriza o Jus in Bello, 
relacionando os diversos elementos a serem considerados na política internacional contemporânea. A metodologia a ser utilizada trata de uma 
análise qualitativa de indicadores sociais, pesquisa documental e revisão bibliográfica sobre o tema. A hipótese do trabalho é de que existe um 
alto grau de influência da intolerância para  o desenvolvimento da vulnerabilidade para a população civil, e conclui sobre a relevância que 
elementos como a intolerância tem no entendimento das vulnerabilidades presentes em um conflito armado da atualidade. Os resultados 
permitirão o entendimento de métodos e elementos a serem considerados em uma análise sobre conflitos de poder em nível internacional, bem 
como a complexidade dos atores envolvidos, considerando a quebra do monopólio do uso da força e a dispersão da violência. O trabalho 
encontra-se em desenvolvimento e está na fase de análise dos indicadores sociais presentes e sua evolução em uma série histórica.
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RESUMO

A política internacional de direitos humanos reflete a forma como o poder está distribuído e balanceado no mundo, indicando uma intrínseca 
relação entre os direitos humanos e o poder no sistema internacional e o uso indevido desse poder. A partir dessa compreensão, é possível 
delinear uma análise sobre como o Sul incide na agenda de direitos humanos internacional, objetivando minimizar a (hiper) politização praticada 
pelo Norte. Parte-se do pressuposto de que os países do Sul, imersos em uma multiplicidade de valores e questões distintos daqueles que 
concernem aos países no Norte, buscariam propagar uma visão contra-hegemônica dos direitos humanos, revisando as regras universais 
hegemônicas e discutindo a politização existente no âmbito internacional, em resistência à visão hegemônica do Norte. As dinâmicas dessa 
"contra-hegemonia" do Sul serão refletidas a partir de três perspectivas do Sul: a sul-americana, a africana e a islâmica. O presente artigo busca 
então discutir sobre a contribuição das perspectivas sobre os direitos humanos oriundas do Sul e, a partir delas, analisar sua contribuição para 
uma possibilidade de construção de uma contra-hegemonia à universalidade do Norte, a qual se caracteriza pela centralidade nos direitos civis e 
na politização que blinda politicamente as violações de seus parceiros políticos. Para tanto, utilizando aspectos da teoria crítica de Robert Cox 
(2007) para as relações internacionais e do cosmopolitismo oriundo da perspectiva cosmopolita multicultural dos direitos humanos (teoricamente 
menos eurocêntrica), como visto em Boaventura de Sousa Santos (2004), realizou-se uma análise teórico-bibliográfica para promover tal debate. 
O artigo inicia assinalando como a universalidade liberal-ocidental se fez hegemônica na construção conceitual dos direitos humanos, com os 
países do Norte exercendo seu poder na esfera internacional. Dando continuidade à problematização da universalidade do Norte, a questão da 
politização é detalhada para demonstrar a relação entre os direitos humanos e a esfera de poder, dando margem para o posicionamento crítico 
dos países do Sul. Em seguida, aborda-se algumas contribuições das perspectivas do Sul sobre os direitos humanos, procedendo com a reflexão a 
respeito da universalidade dos direitos humanos e a consideração de elementos complementares a ela. Por fim, busca-se deduzir se a 
contribuição que o Sul tem a dar para o debate político dos direitos humanos no âmbito internacional consiste de fato em um movimento contra-
hegemônico ao universalismo do Norte.
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RESUMO

Através de fontes primárias do século XIX brasileiro, como jornais, revistas ilustradas, livros, documentos do governo e anais de congressos, 
analisaremos as discussões sobre a imigração chinesa em seus pequenos processos migratórios. Focalizaremos nos processos migratórios de 
chineses para o Brasil ao longo do século XIX na cidade do Rio de Janeiro, escolhida em razão sua importância como capital e centro político, 
social, econômico e cultural do Império brasileiro. A pesquisa termina na virada para o século XX, quando as discussões sobre a imigração chinesa 
são abandonadas. Através das fontes discutiremos como a formação de uma identidade nacional brasileira, em sua gênese entre o branco 
europeu, o negro africano escravizado e o índio “brasileiro”, fazem parte de um processo político e cultural de construção e afirmação da 
identidade nacional, que, no entanto, excluiu novas etnicidades presentes em solo brasileiro. Esse processo de construção de identidade 
nacional/ etnicidade foi feito através da participação ativa nas discussões, não só culturalmente, mas também em ambientes políticos e de poder. 
Discutiremos a construção da identidade nacional brasileira ao olharmos os processos migratórios chineses para o Brasil do século XIX. A tríade 
inicial sobre a etnicidade brasileira fica incompleta quando inserimos novas figuras no contexto e adicionamos os seus processos construtivos e 
de debates também sobre o seu lugar na sociedade. O conceito de etnicidade hiperbolizada nos ajuda a identificar os grupos sociais fora dessa 
tríade brasileira que também tiveram seu papel de construção de identidade nacional. A hiperbolização, portanto, dá-se no alargamento de um 
processo de construção da identidade brasileira ao ocorrerem sincretismos sócio culturais entre os grupos sociais. A etnicidade brasileira é 
aumentada, ou hiperbolizada, ao largo em que esses grupos minoritários tentam expandir as fronteiras do que é ser brasileiro. O Império do 
Brasil é entendido como figura ativa e participante no âmbito das relações internacionais, tendo como base a teoria de sistema mundo e o 
conceito de história global, alicerçando não só na integração econômica global brasileira, conhecida pelo processo escravagista e de produção de 
commodities, mas através das discussões político-sociais que permeavam intelectualmente o século XIX. Dessa maneira aliando o discurso 
econômico com o âmbito cultural e social vigente no pensamento ocidental da época. O contexto global do século tem seus principais atores 
nesse esquema de relações internacionais, considerando, portanto, a Inglaterra, o continente africano, o Brasil, a China, e os países por onde a 
imigração chinesa esteve presente como Cuba, Peru, Canadá, Jamaica, México e os Estados Unidos. Levando em consideração uma perspectiva 
global sobre o assunto, podemos entender o porquê de os chineses estarem em evidência dentro do sistema econômico mundial. O imperialismo 
europeu havia tomado conta da China, que antes podia dar-se a liberdade de ser autônoma e autossuficiente, apesar de outros países europeus 
já terem registrado a sua presença. Esse contexto de guerras constantes, invasões e perdas de território causou um fluxo migratório inesperado, 
além de criarem novos fluxos migratórios internacionais. A sociedade não será vista como uma entidade invocada nos momentos de discussão 
conclamados pelo governo, mas como membro presente nas relações entre a discussão de opinião social através de periódicos, revistas ilustradas 
e sociedades científicas como da medicina e ainda dos positivistas; a relação, portanto entre doxa e episteme é aqui confusa, ao entendermos 
que a própria ideia de um cientificismo racial parte de uma opinião que ganhou força e foi sendo empurrada como um projeto de ciência. Nem 
mesmo através do conhecimento social e político e das discussões foi possível a resolução de problemas criados pelo próprio governo, a ideia de 
um processo migratório chinês para o Brasil era falha desde o início.
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Economia Criativa

RESUMO

A pesquisa "Arquitetura Eclética em Itápolis - Escola Mallet" se propõe a discutir a produção da arquitetura escolar característica da Primeira 
República, quando o ecletismo se afirmou como linguagem oficial dos prédios públicos. O trabalho se justifica por levar tal discussão à produção 
arquitetônica do interior paulista, especificamente na cidade de Itápolis, fundada em 1862 e que hoje guarda  um número de edifícios 
residenciais, de caráter eclético, dentre os quais destacam-se o Museu Histórico e Pedagógico Alexandre Gusmão, a Câmara Municipal, a Paróquia 
do Divino Espírito Santo de Itápolis e, objeto de estudo da pesquisa, a Escola Estadual Prof. Júlio Ascânio Mallet, fundada em 15 de abril de 1913. 
Em 2001, o CONDEPHAAT aprovou e deliberou o tombamento de 123 escolas do período republicano (1989-1930) como Patrimônio Histórico, 
incluindo a escola “Mallet”. Os objetivos dessa pesquisa são o levantamento métrico e arquitetônico da Escola Mallet e o mapeamento dos 
imóveis característicos do estilo eclético na cidade, relacionando, portanto, a ornamentação e o programa tipos das edificações educacionais 
republicanas ao contexto de formação da cidade e difusão do ecletismo. Nesse contexto, também será possível compreender as questões 
politicas, econômicas e sociais do período, e de qual maneira elas influenciaram na produção da arquitetura escolar. A metodologia da pesquisa 
consiste na revisão bibliográfica acerca da inauguração dos grupos escolares no interior do estado de São Paulo como parte das políticas 
educacionais da Primeira República e da difusão do ecletismo como estilo representativo da “modernidade” nacional. Também foi realizada 
pesquisa documental, por meio da qual foram levantados documentos, fotos e dados técnicos nos acervos da biblioteca e da prefeitura 
municipal. Por fim, a última etapa consiste da pesquisa de campo, na qual foram levantados, fotografados, desenhados e organizados em 
pranchas todos os elementos compositivos da escola. Tal material gráfico embasa a discussão teórica da pesquisa sobre a difusão do ecletismo no 
interior paulista. No Brasil, esse estilo não representou o mesmo saudosismo ao passado como nos países europeus, pelo contrário, foi um 
momento de negação dos vestígios coloniais e valorização da cultura europeia, sobretudo a francesa. No caso do interior paulista, esse estilo 
coincide com o crescimento da economia cafeeira e, posteriormente, de outras atividades agrícolas, como o cultivo de laranja. Assim, se para a 
elite fazendeira o ecletismo era uma forma de afirmação de seu novo status socioeconômico, para o governo republicano, era o mesmo estilo 
também representativo dos ideais de ordem e progresso, que corroboravam com as mudanças perscrutadas no âmbito educacional para sanar o 
analfabetismo de grande parte da população.
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Economia Criativa

RESUMO

A vegetação urbana é essencial para a interação social e o desenvolvimento de atividades físicas, além de proporcionar benefícios psicológicos 
aos habitantes de uma cidade e contribuir para a preservação ambiental e a estabilização do microclima. Neste sentido, a presente pesquisa 
propõe analisar os efeitos da presença de vegetação no conforto térmico de uma quadra localizada no Setor Habitacional Sol Nascente no Distrito 
Federal. Divide-se o procedimento metodológico em seis etapas, sendo elas: revisão bibliográfica, coleta de dados, modelagem do cenário, 
simulação computacional, extração dos dados e análise dos resultados. Na etapa 1 realiza-se uma revisão de literatura e desenvolve-se o 
referencial teórico sobre microclima, vegetação urbana e conforto térmico. Na segunda etapa faz-se o levantamento dos dados físicos, 
geográficos e climáticos da área de estudo com o auxílio de imagens de satélite, dos portais do Instituto Nacional de Meteorologia e da 
Universidade de Wyoming e de visitas in loco. A terceira e a quarta etapa consistem na modelagem tridimensional e na simulação computacional 
da área por meio do software ENVI-met 4.4 que se baseia nas leis da termodinâmica e dinâmica dos fluidos e simula as interações entre o edifício, 
a superfície e a vegetação. Então, parte-se para a extração dos dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar e do índice de conforto 
térmico Predicted Mean Vote (PMV) para o mês de setembro, período quente-seco do Distrito Federal, para os horários de 09, 15 e 21 horas. Em 
seguida, analisam-se os dados. Os resultados obtidos mostram que as áreas onde há presença de vegetação apresentam menores temperaturas 
do ar e maior porcentagem de umidade relativa do ar, além de serem espaços onde há menos desconforto térmico para o calor, enquanto os 
espaços pavimentados apresentam maiores temperaturas do ar e menor conforto térmico. Assim, pode-se concluir que a vegetação urbana 
contribui positivamente para o conforto térmico e auxilia na redução de temperatura do ar e aumento da umidade relativa do ar no contexto 
climático do Distrito Federal.

Economia Criativa

Arquitetura e Urbanismo
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: aline_os@hotmail.com IES: ESTÁCIO CURITIBA

Autor(es): Aline de Oliveira Silva; Giulia Carvalho Marques; Victor José Trindade Lafraia; Tamiris Costa

Palavra(s) Chave(s): Sustentabilidade; eficiência energética; iluminação; arquitetura; retrofit
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Economia Criativa

RESUMO

A sustentabilidade é uma preocupação crescente e que ganhou destaque ao longo dos anos devido aos problemas gerados pela ação do homem. 
Nas últimas décadas, a cobrança por responsabilidade ambiental tornou-se uma prática comum e entende-se que é preciso adotar estratégias 
para amenizar os impactos causados à natureza, pois a escassez dos recursos naturais afeta não só a qualidade de vida do homem, como também 
de toda a biodiversidade do planeta. Essa pesquisa tem por objetivo modernizar a edificação do prédio sede da Faculdade Estácio de Curitiba e 
inserir novas tecnologias por meio da adoção de um conjunto de práticas baseado em princípios ambientais e no uso eficiente dos recursos 
disponíveis. A ideia é fazer com que o prédio se torne uma referência de práticas sustentáveis, trazendo benefícios sociais, ambientais e 
econômicos, além de incentivar os próprios alunos e professores a adotarem essas estratégias. Realizou-se um levantamento arquitetônico do 
prédio, a fim de obter o diagnóstico da edificação para propor soluções sustentáveis. A análise inicial focou na eficiência energética e coletou 
dados do bloco D, bloco do curso de Arquitetura e Urbanismo da Instituição. Foi utilizado um luxímetro para fazer a medição da quantidade de 
lumens presente em cada ambiente e os resultados foram inseridos no programa Dialux, quando foi possível realizar os cálculos necessários. 
Através da especificação de consumo das lâmpadas existentes e de uma média da quantidade de horas que as luzes ficam acesas, juntamente 
com a tarifa base da Copel, foi possível estimar o gasto de energia em cada espaço. Por meio do diagnóstico, constatou-se que existe uma 
quantidade maior do que a necessária de iluminância. Baseado nisso, foi proposta a troca das luminárias por outras mais eficientes, além da 
redução da quantidade existente. Na sala 303, por exemplo, onde há 15 luminárias, estimou-se um consumo de 64,8 kWh. Para atender às 
normas exigidas para salas de aula, a proposta prevê a utilização de 12 luminárias, que teriam o consumo de 51,84 kWh, diminuindo o gasto 
mensal em aproximadamente R$ 9,75. Isso, apenas de uma sala, e calculando apenas o gasto das lâmpadas. Ainda é possível incluir o gasto com 
ventiladores, data-shows, computadores, tomadas e outros equipamentos utilizados durante as aulas. Com esses dados, pretende-se obter 
soluções eficientes que atendam às necessidades dos alunos e diminuam o gasto da instituição, trazendo benefícios para todos. Iniciativas como 
essas, além de produzir um efeito local, também contribuem para reduzir problemas ambientais, uma vez que, somadas, causam um impacto 
maior. Um projeto como esse incentiva a sociedade como um todo a adotar práticas semelhantes.
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RESUMO

Esta pesquisa está voltada para um estudo sobre os espaços das Escolas Estaduais de Ensino Médio Profissionalizante em Fortaleza (EEEP). O 
projeto da rede de ensino público, estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), consiste em uma educação de tempo integral, abrangendo 
além da aprendizagem de conteúdos obrigatórios, definidos pela Base Nacional Comum Curricular, o ensino profissionalizante em diversas áreas 
de atuação. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), as EEEPs foram implantadas em 2008, inicialmente com 25 
escolas, e, em 2018, totalizam 119 unidades. Em Fortaleza, em 2008, foram identificadas 5 EEEPs, passando para 22 unidades em 2019. O estudo 
tem como objetivo analisar os espaços arquitetônicos projetados para estas escolas relacionando-os às atividades educacionais que envolvem os 
usuários: alunos, professores, funcionários e visitantes. Neste estudo, a análise de espaços educacionais envolveu examinar as áreas cobertas e 
descobertas da edificação, considerando percursos e fluxos realizados por seus usuários, assim também como as condições de acessibilidade e 
visibilidade. A pesquisa foi realizada a partir da revisão bibliográfica para aprofundamento sobre arquitetura escolar (Kowaltowiski, 2011) e suas 
relações com a Sintaxe do Espaço (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 1996). Em seguida, foi realizada a quantificação e o mapeamento de 22 escolas 
de ensino médio profissionalizante em Fortaleza, com a utilização do software QGIS 2.18. Também foi realizada pesquisa documental através da 
plataforma digital do MEC, com a extração do projeto padrão destas escolas profissionalizantes, que permitiu a análise da planta baixa, do 
programa de necessidades e dos setores propostos. Como variáveis de pesquisa, para identificar como ocorre a experiência espacial de diferentes 
tipos de usuários, foi estabelecida uma divisão dos mesmos, sendo eles: público em geral, alunos e funcionários. Com a utilização do software 
DephtmapX foram estudados os seguintes aspectos: delimitação e quantificação de espaços convexos; medida de integração dos ambientes; 
medida de conectividade; análise gráfica de visibilidade (VGA); sendo extraído os valores máximo e mínimo, encontrados para cada área. Além 
disso, foram desenvolvidas isovistas (Benedikt, 1979) de pontos específicos das áreas de convivência para análise dos campos visuais. Este estudo 
parte da premissa que estas relações espaciais podem afetar os padrões de movimento e de permanência dos usuários na edificação. Os espaços 
de uso dos estudantes são distribuídos ao longo da edificação, permitindo diferentes experiências espaciais. O refeitório, localizado de modo 
centralizado, permite que este ambiente se integre às atividades dos estudantes, independente do turno. As salas de aula, localizadas no 
pavimento superior, em espaços segregados, se distanciam do acesso principal e dos espaços com maior movimento de usuários. A partir da 
análise do espaço escolar, foi possível identificar que o eixo linear principal da edificação não apresenta barreiras ao longo de seu percurso e 
estabelece conexões com o maior número de ambientes, afetando os valores de conectividade e visibilidade. O estudo identificou que as 
circulações verticais, elementos que deveriam ser integradores entre os pavimentos da escola, se tornam barreiras visuais e de movimento no 
pavimento térreo, uma vez que estão associadas ao pátio central. As áreas de convivência, especialmente o refeitório, que se conectam ao eixo 
principal da edificação se tornam ambientes com maior campo visual. A análise espacial de ambientes escolares é de extrema importância para 
uma análise crítica destes projetos, que têm sido implantados em todo o país, como modelo de escola profissionalizante, uma vez que indica as 
condições arquitetônicas em que jovens estão sendo formados. Assim, este estudo visa contribuir para a melhoria do processo de projeto de 
edificações escolares.
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Economia Criativa

RESUMO

A avaliação de impactos é uma técnica inovadora que se agregou ao debate do desenvolvimento sustentável a partir dos anos 1990 e serve para 
avaliar os potenciais impactos positivos e negativos ao longo do ciclo de vida de um produto. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia 
que vem sendo aplicada para processos e produtos, e visa mensurar os impactos ambientais do “berço ao túmulo”. Para seu completo 
desenvolvimento é de fundamental importância a execução do Inventário de Ciclo de Vida (ICV), contendo a descrição dos recursos utilizados 
como: matérias-primas, insumos, energia e água. Além disso, a aplicação de estudos locais neste tema vem alcançando relevância para o 
desenvolvimento de bancos de dados regionais. Considerando a arquitetura consciente, que está em consonância com decisões mais 
sustentáveis, e busca nas ferramentas aplicáveis já nas primeiras fases de projeto maneiras de reduzir, ou limitar os problemas ambientais da 
construção; ao invés de projetar soluções e ter que buscar investimentos para reparação de danos futuros. O objetivo do estudo foi pesquisar 
sobre o sistema construtivo Wood Frame, no qual foram exploradas as particularidades do processo industrial na combinação estrutura em 
madeira e chapas de vedação, aplicando a metodologia da ACV. As primeiras fases do estudo forneceram embasamento teórico e conhecimento 
das etapas necessárias ao desenvolvimento de uma ACV, o qual compreende: definição dos objetivos e escopo, análise de inventário, avaliação 
dos impactos e interpretação. Foi desenvolvido o estudo do ICV para uma habitação unifamiliar de 62,79 m², baseada na tipologia dos projetos do 
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal. Os resultados obtidos confirmam as vantagens do processo construtivo Wood 
Frame no processo de produção das vedações verticais (Subsistema 1), destacando o baixo impacto ambiental devido aos índices reduzidos do 
volume de resíduo gerado e o fato de tratar-se de construção seca. As perdas são mínimas considerando os altos índices de resíduos gerados e o 
consumo de água para uma construção em alvenaria. Ulteriores resultados são esperados a partir da finalização dos inventários e cálculos, e do 
uso de um aplicativo computacional de ACV, para avaliar os impactos e realizar a conclusão e a interpretação dos dados obtidos.
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Título: KARAVO: MANUAL AMAZÔNICO DA ARQUITETURA DE BAIXO CUSTO
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RESUMO

O projeto Karavo tem como objetivo principal a elaboração de manual impresso e digital, com soluções arquitetônicas de baixo custo, utilizando 
materiais reaproveitados ou econômicos, para ser distribuído aos habitantes das comunidades selecionadas, atualmente está em sua em sua 
segunda edição, expandindo as pesquisas realizadas pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Na etapa inicial do projeto foram 
realizadas pesquisas de campo nas quais foram visitadas residências para identificar problemas que as assolam em cada região. Essas casas 
geralmente foram construídas sem orientação de profissionais e sem acesso aos serviços especializados de arquitetura. Para identificar tais 
problemas são feitas entrevistas com os moradores das mencionadas residências e observação in loco. Na primeira edição, foram visitados 
bairros periféricos da cidade de Belém. Na segunda edição, que está em andamento, o procedimento foi aplicado nos municípios de Vigia, 
Capitão Poço e Caranandeua, todos do estado do Pará. Posteriormente, os dados geram gráficos para análise e comparação de demanda, entre 
capital e interior. A partir dessa etapa, se inicia a fase de pesquisa bibliográfica em busca de soluções construtivas de baixo custo para que os 
próprios residentes consigam executá-las. Os resultados da coleta de dados e pesquisa bibliográfica norteiam a criação dos protótipos de soluções 
para alguns dos problemas relatados. Para tanto, se convocam estudantes e professores voluntários para realização de mutirões, nos quais as 
soluções são (re)criadas e experimentadas para que se tenha certeza de que os próprios moradores poderão construí-las. Durante o processo, é 
feito o registro fotográfico do passo a passo de toda produção, em seguida, as imagens são vetorizadas, para torná-las mais atrativas e de fácil 
compreensão. A etapa seguinte reunirá todo material descrito acima em manual, com linguagem textual e gráfica clara e concisa, para que a 
compreensão se dê sem dificuldades. De maneira que o manual atenderá as demandas identificadas; outra função é conscientizar o público em 
geral sobre o potencial da economia compartilhada na resolução de problemas de uma comunidade e instruir seus leitores sobre onde buscar 
auxílio técnico especializado gratuito para as intervenções mais complexas de suas moradias.
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RESUMO

O processo de concepção em atividades projetuais como Design, Arquitetura, Artes e Engenharia possuem natureza complexa e interdisciplinar, 
com especificidades e também semelhanças em seus métodos de trabalho. Entre os procedimentos e técnicas comuns está o uso de recursos de 
representação de ideias através de representações bi e tridimensionais. Tais representações amplificam as possibilidades de aproximação do 
projetista com o objeto em estudo, e por isso, podem ser denominadas ferramentas, instrumentos ou mesmo tecnologias. Apesar de variadas em 
seus meios de realização e suas finalidades, costumam ser empregadas de modo complementar, agregando maior rigor e aumento da
probabilidade de sucesso do projeto. Dentre as ferramentas de representação mais comumente utilizadas estão os modelos físicos. Este projeto 
de pesquisa trata da contribuição da modelação criadora nas etapas criativas do processo de projeto, momento em que as soluções ainda estão 
em desenvolvimento e o pensamento fluído, com ênfase nos modelos mais comumente produzidos dentro dos curso da economia criativa. Para 
tanto será observado durante o desenvolvimento da pesquisa os fenômenos circunscritos ao ato de projetar a partir do conceito bachelardiano 
da imaginação material, visto que procura identificar quais tipos de modelos podem contribuir para capilarizar a capacidade criativa nas etapas de 
conceituação e criação projetual. São investigadas as relações entre o processo de modelação e as possíveis iluminações ocorridas durante as 
etapas criativas do processo de projeto. Pretende-se como contribuição para universidade criar um conjunto de catálogos e amostras que 
contribuíam e instrumentalizem didaticamente tanto o corpo discente quanto docente a partir da exploração de três fatores essenciais: o 
domínio das técnicas de confecção; permitir-se a incerteza ao longo do processo, a tentativa-e-erro como método; e da experimentação das 
diferentes materialidades. A modelagem física, o conhecimento e a interação com a matéria, e as formas elementares de construção de objetos 
são negligenciados nos âmbitos tanto da educação informal quanto da formal, sobretudo nos contextos mais urbanizados do país, e infelizmente 
as disciplinas que poderiam tratar destas temáticas tem sido excluídos do ensino fundamental e médio no Brasil. A lacuna configurada pela 
ausência de suporte instrucional para modelagem física e construção de objetos em geral nos períodos iniciais da escolarização torna-se ainda 
mais evidente pela estrutura fragmentada dos cursos superiores, o que impede profissionais, professores e estudantes de carreiras que envolvem 
o processos projetuais para produção de produtos (sejam eles objetos, roupas, denários, edifícios ou mesmo estruturas como pontes, citando 
apenas alguns dos exemplos mais comuns) de compreender o potencial criativo existente na relação entre as diferentes formas de 
representação; e, com isto, terminam terminam perdendo uma visão em perspectiva de seus objetivos e de seu papel na sociedade. É recorrente 
ouvir de estudantes que estão sendo apresentados a técnicas de modelagem para confecção de uma maquete arquitetônica, por exemplo, 
expressarem seu entusiasmo por descobrirem como fazer uma caixa para guardar objetos, como fazer um pequeno reparo em um móvel em sua 
casa, ou mesmo por conseguir materializar um objeto qualquer que antes ficava restrito apenas ao campo do pensamento. Pretende-se que no 
decorrer deste trabalho sejam demonstrados como os modelos físicos não apenas materializam uma ideia pronta, mas também auxiliam muito 
do processo projetual.
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RESUMO

As relações contemporâneas das cidades com seus espaços públicos implicam em novas compreensões sobre a correlação do ser humano e suas 
necessidades de viver em sociedade. Com base na apropriação deste paradigma, coletivo e multidisciplinar, o presente projeto propõe a criação 
de uma plataforma digital, operante na Cidade do Rio de Janeiro, que permita o desenvolvimento de experiências urbanas direcionadas à 
regeneração das praças públicas. Enquanto objetivo geral, contribui-se para a discussão acerca da participação da população no processo de 
fazer-cidade. Os objetivos específicos discorrem diante do mapeamento e catalogação das praças públicas encontradas no aplicativo, onde o 
usuário contribui com sua visão sistêmica do espaço, interagindo e constatando necessidades e potencialidades locais, conhecidas a fundo por 
quem convive diretamente com o lugar. Esta colaboração se faz necessária para o estabelecimento de ações coordenadas entre os próprios 
usuários, com apoio de iniciativas em operação, como o projeto Rio Novo Olhar, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB e 
coletivos que buscam a ressignificação do espaço público em prol da qualidade de vida, conscientização urbana e direito à cidade. Para tanto, a 
metodologia utilizada se estrutura a partir do estudo exploratório de abordagem quali-quantitativa, cujos procedimentos adotados englobam 
revisão teórica e coletas de dados por meio de entrevistas, questionários e métodos de observação direta. Os resultados evidenciam que o uso 
cotidiano de ferramentas digitais, como é o caso dos aplicativos móveis, viabilizam a facilidade de informação e interação entre usuários que 
buscam, de forma criativa e participativa, colaborar na construção de ambientes melhores para a cidade em que vivem. Conclui-se, até então, que 
as mudanças de pensamento e comportamento são um processo progressivo e irreversível para as dinâmicas do urbanismo atual, onde o 
engajamento cívico ativo e o olhar preciso à microescala encontram na tecnologia uma nova ferramenta para reforçar alternativas na construção 
da cidade em que se sonham viver, conjuntamente com a sociedade que pretendem tornar-se.
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RESUMO

O profissional do início do século XX utilizava, em sua maioria, o transporte público para o seu deslocamento entre sua residência e local de 
trabalho. Usando como exemplo o Rio de Janeiro, no início daquele século ficaram famosas as linhas de bonde. Muitas destas possuíam o seu 
ponto final em complexos fabris, como a famosa linha de bondes do Bairro do Jardim Botânico, que tinha na Fábrica de Tecidos a sua origem e 
destino. No início da década de 60, com o adensamento de determinadas áreas e o crescimento populacional, os bondes passaram a ser 
substituídos gradativamente pelas linhas de ônibus. As antigas linhas clandestinas de ônibus, que praticavam a “lotada” de forma perigosa pelas 
ruas do Rio de Janeiro, justamente pela sua melhor mobilidade e velocidade, passaram a exercer um caráter oficial dando aos trabalhadores o 
serviço que buscavam. O Bonde é um transporte sobre trilhos que não suporta um grande número de passageiros, não possui uma velocidade 
acentuada e que possui uma rota sem opções, com uma mobilidade estática. Justamente naquela época, acentuou-se a migração para a cidade 
de trabalhadores de outras regiões do Brasil, principalmente do nordeste, ao mesmo tempo em que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro os 
postos de trabalho em serviços e no comércio foram multiplicados, deixando para trás, em número, os postos de trabalho na indústria. O 
Rodoviarismo deu opções para o transporte de massa, tanto na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como em todo o país, possibilitando a 
ligação rodoviária entre as cidades e Estados e, dentro da cidade, possibilitando a proliferação de linhas de ônibus, táxis e o desenvolvimento da 
indústria automotiva, com o automóvel se tornado um elemento cada vez mais comum a vida dos brasileiros. As novas ruas, avenidas, estradas e 
autoestradas, construídas com materiais modernos para a época e com dimensões compatíveis aos novos veículos rodoviários possibilitaram o 
maior número de deslocamentos, favorecendo as novas necessidades por mobilidade (LUCAS JUNIOR, 2009). Em meio a toda esta situação, com a 
queda de qualidade do transporte sobre trilhos e a falta de investimento no transporte rodoviário, o transporte de uso individual cresceu 
aceleradamente. A população acabou por recorrer aos automóveis para buscar a mobilidade e conforto que não mais encontravam no transporte 
público. Desta forma, com os automóveis sendo utilizados também como instrumento de desenvolvimento econômico por políticas econômicas 
governamentais, o uso excessivo dos automóveis acabou por impactar negativamente, principalmente nas cidades, com a elevada emissão de 
poluentes no meio ambiente e o aumento dos congestionamentos, prática comum nas grandes cidades brasileiras. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver uma nova Política de Transportes, auxiliando a mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável urbano, privilegiando a 
qualidade, eficiência e segurança da população, adequando todo o sistema de transporte às novas necessidades quanto a mobilidade. Sendo 
assim, esta Tese apresentará uma nova Política de Transportes, contendo soluções inovadoras para a Mobilidade Urbana que estejam alinhadas 
com as novas necessidades da população contemporânea, que exerce múltiplos deslocamentos diários. Paralelamente pretende, a partir da 
análise crítica da literatura, estabelecer um referencial teórico, aprofundando conceitos-chave que fundamentem a adoção de parâmetros 
técnicos e quantificáveis no planejamento e legislação urbanísticos. Para tal, segue-se uma metodologia onde o Algoritmo das Formigas é 
utilizado como elemento de tomada de decisão quanto a aplicação destas soluções inovadoras em um estudo de caso na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Esta Política de Transporte torna-se diferente das demais pelo seu caráter adaptativo a realidade e contínuo, onde as 
transformações físicas e demográficas ditam a aplicação e configuração das soluções em transportes.
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RESUMO

As comunidades ribeirinhas de Belém sofrem com a falta e/ ou precariedade de infraestrutura básica de saúde, principalmente para 
atendimentos de urgência e emergência em suas regiões, o que resulta em pacientes encaminhados à capital. O problema é que o deslocamento 
dos pacientes até algum pronto-socorro em Belém não é rápido por ser realizado por via rio e depender das condições da maré em uma situação 
mais grave. Tal situação pode se agravar devido a falta de acessibilidade espacial nos espaços físicos, tais como os trapiches e as calçadas 
palafitadas e no transporte aquaviário, cujas condições inadequadas, e muitas vezes improvisadas, podem piorar o quadro do paciente. Além 
disso, os ilhéus  ainda correm o risco de não serem atendidos ao chegarem ao hospital mais próximo, já que a maioria apresenta problemas 
relacionados a superlotação devido a vinda de muitas pessoas de outros municípios. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver 
um projeto arquitetônico de uma edificação flutuante acessível para atendimento médico especializado para a comunidade da ilha do Combu, em 
Belém. A intenção é se criar uma estrutura adequada que se adapte aos níveis oscilantes dos rios e assim, melhorar a acessibilidade espacial para 
o embarque- desembarque e circulação das pessoas. Para se alcançar este objetivo, foi necessária a combinação de diferentes processos 
metodológicos. Dentre eles, utilizou-se o método multirreferencial por meio da Pesquisa Bibliográfica tendo como referência conceitos relevantes 
que norteiam esta pesquisa: comunidades ribeirinhas, palafitas, calçadas palafitadas, calçadas de estivas, trapiches, arquitetura hospitalar, 
estruturas flutuantes, design universal e acessibilidade espacial. Já a Pesquisa de Campo com abordagem multimétodos – visita exploratória, 
observação participante e entrevistas - pôde contribuir para se conhecer com maior profundidade o ambiente estudado, assim como as 
particularidades do mesmo, as dificuldades encontradas pelos usuários e, sobretudo, as expectativas e os desejos futuros da comunidade. A partir 
das observações e análises dos dados encontrados, pôde-se definir melhor as diretrizes de projeto, o programa de necessidade baseado nas 
principais demandas de ocorrências locais e o estudo de um partido arquitetônico mais apropriado para a paisagem ribeirinha. Dessa forma, 
espera-se que esta pesquisa possa trazer discussões sobre esse tema na comunidade acadêmica e gestão pública e, sobretudo, oferecer à 
comunidade do Combu, um documento com apoio técnico, bem justificado e viável para possíveis implantações de projetos flutuantes com 
espaços acessíveis a um grande número de ilhéus.
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RESUMO

O presente estudo representa uma segunda etapa da pesquisa iniciada em 2017 sobre as relações entre forma arquitetônica e estratégias de 
conforto térmico em edificações residenciais multifamiliares em Fortaleza. Nesta etapa foi realizada a análise das características formais que 
visam a proteção solar em edifícios residenciais, localizados no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O bairro foi escolhido como 
universo de estudo em razão de sua crescente expansão em investimentos imobiliários. Nos últimos 16 anos, observou-se o crescimento na 
implantação de edificações residenciais multifamiliares no bairro, predominantemente em sua região oeste, marcada por vazios urbanos. De 
acordo com dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2015), o bairro possui 15.492 habitantes, 4.472 domicílios e 6.655.010,1 m² de área 
residencial construída. Estabelecer relações entre a forma arquitetônica e as estratégias de conforto térmico adotadas implica em considerar as 
características climáticas de Fortaleza, cidade de clima quente e úmido, localizada na Zona Bioclimática 8, de acordo com a norma NBR 15220 
(ABNT, 2005). A norma e a bibliografia especializadas indicam como estratégias projetuais a criação de condições arquitetônicas que favoreçam a 
diminuição dos ganhos de calor ao longo do dia com o uso de elementos de sombreamento das aberturas e de ventilação cruzada para minimizar 
os efeitos da umidade (Olgyay, 2010; Givoni, 1994,1997; Szokolay, 2014). Como procedimentos metodológicos, foram realizados a quantificação e 
o mapeamento das edificações residenciais multifamiliares existentes no bairro, com a utilização do software QGIS 2.18, identificando 118 
condomínios, que em alguns casos apresentam mais de uma torre, e totalizando 261 edificações. Em seguida, as edificações foram analisadas 
considerando a quantidade de pavimentos, a quantidade de unidades habitacionais e as orientações das fachadas principais. Também foram 
identificadas as características arquitetônicas de cada edifício, englobando os recortes da volumetria, a organização dos espaços internos e os 
elementos externos que poderiam funcionar como elementos de proteção solar. O levantamento de dados demonstrou que na parte oeste do 
bairro, predominam as edificações de 1 a 5 pavimentos; e na parte leste de 6 a 25 pavimentos. Além disso, foi identificado que em 23% dos 
empreendimentos, as edificações apresentam cortina de vidro como fechamento da área de varanda, instaladas pelos próprios moradores após a 
compra do imóvel. Em 92,3% das edificações, os ambientes como quartos e salas estão voltados para leste ou norte, indicando que a estratégia 
projetual foi priorizar a iluminação natural e o sombreamento durante o período da tarde. Na pesquisa foi identificado que 28 edifícios (23,72%) 
não possuem nenhum tipo de elemento de proteção solar, afetando diretamente o ganho de calor nas unidades habitacionais. De 118 
empreendimentos, 81 (68,64%) têm a varanda como principal elemento de proteção solar, ocorrendo na maior parte das fachadas principais. 
Considerando as 261 edificações, foram identificados 35 formatos distintos na composição dos edifícios, com 4 destes empregados em 88% do 
conjunto, indicando uma reduzida quantidade de soluções arquitetônicas. Neste contexto, é possível perceber a predominância pela adoção de 
formatos simples nos projetos arquitetônicos, em que a diferenciação das construções se dá por meio elementos e materiais de fachada. Na 
maior parte do conjunto analisado, foram identificados problemas relativos à forma, à proposta de elementos de proteção solar, à orientação dos 
volumes edificados, ao posicionamento de ambientes de permanência, afetando o conforto térmico das unidades habitacionais.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como tema estudar a relação entre a paisagem da cidade contemporânea e a infraestrutura de mobilidade através da 
premissa de integração dos sistemas de transportes públicos estruturados pelo modal ferroviário. Para trabalhar esta questão a pesquisa propõe 
como objetos de estudos a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e uma proposta urbanística utópica para o território. Desta forma, o objetivo 
do trabalho é desenvolver uma pesquisa através da metodologia do Projeto, defendida por Herbert Simons (1968), compreendendo as questões 
relacionadas ao tema da integração ferroviária através de um projeto urbanístico utópico para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A 
reflexão se dará a partir da relação entre o sistema de transportes de massas e o processo de urbanização, estruturada pelo do sistema 
ferroviário. Este Trabalho tem como objetivos específicos: • Estudar as técnicas de projeto de sistemas de transporte ferroviário, suas tipologias, 
seu impacto no tecido urbano, seus problemas, suas oportunidades e potenciais; • Estudar os princípios e técnicas contemporâneas de projeto 
urbanístico alinhado ao sistema de transporte; • Analisar o atual estado do sistema de transporte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua 
capacidade e seus potenciais; • Propor transformações, mudanças tecnológicas, novas inserções na malha urbana, novas redes ferroviárias e 
integrações modais, principalmente com o transporte aquaviário; • Estudar a relação entre o zoneamento urbanístico e o sistema de ferrovias. 
Analisar os zoneamentos e planos diretores existentes nos municípios da região metropolitana; • analisar os planos metropolitanos de 
transportes existentes e desenvolver uma proposição crítica para transformá-los, alinhados aos conceitos e as estratégias do projeto para a 
metrópole; • Projetar cenários para o crescimento da metrópole e as ações de planejamento necessárias para incentivar ou mitigar a sua 
concretude; • Desenhar padrões morfológicos de intervenção no tecido urbano adjacente à linha férrea e à estação através de critérios como 
integração, centralidade e relevância para a metrópole; • Desenhar padrões de integração entre as linhas e estações ferroviárias e equipamentos 
públicos, espaços livres públicos ou intraestruturas urbanas, hídricas e ambientais; • Constituir uma visão crítica através do desenho, 
compreendendo as limitações e possibilidades de superação das questões específicas da realidade brasileira (políticas, jurídicas, econômicas, 
sociais e ambientais); • Estruturar modos de interação entre o desenho e os outros aspectos do projeto: gestão, participação e viabilidade; • 
Projetar a integração entre o tecido urbano e a estação existente ou propostas para diferentes sítios da metrópole. Para desenvolver o trabalho o 
projeto será desenvolvido e organizado a partir de três diferentes modalidades de pesquisa: 1) pesquisa bibliográfica, 2) pesquisa descritiva-
analítica e 3) uma pesquisa experimental ou projetual. A pesquisa bibliográfica constituirá no levantamento do arcabouço teórico sobre a relação 
entre os espaços urbanos e a rede de transporte ferroviário, partindo das diferentes correntes prático-teóricas do Urbanismo e suas definições 
parcelares. Ela será importante para gerar os preceitos necessários para embasar tanto a conceituação quanto o método de projeto. É 
bibliográfica, pois buscará uma totalidade sobre os conceitos em diferentes fontes. Porém, também será epistemológica, pois buscará confrontar 
os conceitos das diferentes abordagens, tendo como base suas definições fundamentais, para dialeticamente reconhecer as contradições dos 
pensamentos e constituir uma base material para conceitos morfológicos. Paralelamente à pesquisa bibliográfica, será necessária uma pesquisa 
descritiva-analítica a partir de diversos exemplos contemporâneos e históricos para compreender as diferentes origens dos conceitos, seus 
pontos de confluência e de divergências, os motivos estruturais e conjunturais.
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Título: DA FRAGMENTAÇÃO DO ESPAÇO À DILUIÇÃO NA ESCURIDÃO: A SALA DE CINEMA COMO EXTENSÃO DA TELA NAS 
OBRAS DE PHILIPPE GRANDRIEUX E SCOTT BARLEY E O ENCONTRO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS

Curso: Cinema

Economia Criativa

RESUMO

No decorrer do século passado, houve um progressivo desmantelamento do espaço quando nos referimos a mise-en-scène no cinema narrativo. 
De um espaço cênico organizado explorado por uma câmera a uma coleta de fragmentos de um mundo muito mais amplo que uma unidade de 
cena. Philippe Grandrieux, cineasta emergente dos anos 90, rejeita a narrativa em seus filmes, deleita-se no subjetivo, e agrupa um emaranhado 
de fragmentos na infinitude da escuridão, conectados por uma energia que só pode ser descrita por meio da sensação. Sua obra utiliza o negrume 
como um grande espaço a ser descoberto e as poucas imagens que sobressaltam funcionam como unidades de cena. A câmera recorta o visível 
enquanto o negrume se confunde com a escuridão da sala. A baixa iluminação de uma sala de cinema é utilizada como potencializador sensorial. 
Recentemente, o jovem diretor, Scott Barley, faz um cinema predominantemente escuro utilizando um IPhone. Assistir seu longa-metragem 
Sleep Has Her House (2017) ou seus últimos curta-metragens (The Green Ray, Hinterlands e Womb) fora de uma sala escura é como assistir um 
filme invisível, apenas o som resta como evidência da obra. O diretor cria seu próprio mundo, composto por natureza (montanhas, animais, 
árvores, águas, etc.), luz e principalmente, sombra. A sala de cinema possibilita a visualização deste mundo. O espectador ao adentrar o local de 
exibição encontra-se imerso no mundo de Scott, que utiliza as condições de uma sala a favor de suas obras. É possível traçar um paralelo entre os 
filmes destes diretores e as novas tecnologias de imersão como a Realidade Virtual. Delimitar suas obras ao que está contido na tela é uma 
injustiça, inclusive o filme de Barley recusa-se a existir fora da escuridão; é preciso considerar o extra-tela. Consequentemente, há uma demanda 
destes por salas de cinema e suas condições. Ver o cinema como uma experiência de imersão que necessita não só da tela mas também da sala é 
estar a um passo do VR, pois o limite da tela foi infringido e a experiência passa a ser 360º.  Filmes como estes se aproximam muito mais de uma 
linguagem da Realidade Virtual que a própria tecnologia ainda nova, além de potencializar a experiência de ver um filme em uma sala de cinema 
(ato que parece cada vez mais arcaico com a explosão do streaming). A sala de cinema deixa de ser passado e se torna futuro. Além do mais, Scott 
Barley cria seus filmes/experiências com um celular, enquanto a realização de uma obra VR atualmente necessita de valores altíssimos. O cinema 
em seus mais de 100 anos barateou o seu custo de realização e não seria diferente agora nessa nova etapa. Esses diretores democratizaram a 
produção de filmes imersivos usando apenas dois conceitos básicos e essenciais do cinema: luz e sombra. A imersão agora pode ser realmente 
feita com um celular e criatividade. Delinear uma tendência de filmes que reivindicam o retorno da sala escura a partir das obras de Grandrieux e 
Barley é a nossa proposta. Um cinema que atenda às condições clássicas de exibição, mas no qual é muito inovador e com capacidade semelhante 
às das novas tecnologias que tentam expandir a sétima arte.
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Título: ESTENDENDO O CINEMA EXPANDIDO: FERRAMENTAS PARA ARTISTAS E EDUCADORES

Curso: Cinema

Economia Criativa

RESUMO

O cinema expandido para além de um momento da história do cinema, em particular do cinema experimental a partir dos anos 60, encontra em 
novos formatos visuais (como o gif animado, a glitch art, o morphing e o retorno de mídias analógicas através da imagem de arquivo), uma nova 
possibilidade para arte das imagens em movimento. O artista e pesquisador Jeffrey Shaw chega já a considerar, desde o início dos anos 2000, um 
cinema digitalmente expandido. Esse trabalho, parte do projeto de Pesquisa produtividade em curso na UNESA, pensa como esses novos 
formatos de certa forma ampliam a potência das mídias para as artes e para o ensino do audiovisual. Através de uma metodologia exploratória de 
trabalhos de artistas visuais, multimídia, cineastas e entusiastas de práticas como o gif, morphing e glitch na web e de uma revisão de literatura 
de textos célebres sobre o cinema experimental e expandido pretendemos propor novos usos para a sala de aula e a transformação ou outra 
expansão desse novo cinema.  Audiovisual que certa forma também se articula a outros conceitos como cinema de atrações, situação cinema. 
hábito cinema, microcinema) em novas obras. Mais da ordem do remix do que da lógica da reprodução técnica como propôs Benjamin, a imagem 
passa por uma extensão em termos mcluhanianos dos seus formatos já expandidos. Se Gene Youngblood ao cunhar a expressão cinema 
expandido pensa este como um cientista do design, hoje em dia um mapa ou cinemapa (como na proposta de Piérre Levy para entender a web, 
por exemplo) desenha-se mostrando a imbricação de mídias e de conteúdos, um cartógrafo do design entra em cena. Thomas Elsaesser ao 
propor o cinema de um ponto de vista arqueológico da mídia, uma vez que o cinema digital se constitui como híbrido e impuro, o cinema  se 
torna não mais somente uma forma de arte, mas uma forma de vida. O audiovisual é uma forma de vida e portanto gera aprendizados, saberes, 
estéticas, políticas. Essas nova forma se torna ferramenta importante tanto para a proliferação de memes, paródias, spoofs – fenômenos próprios 
a uma cultura do midiática pautada pelo entretenimento – de vídeos pautados por uma imagem ruim como observa Steyerl, mas também para a 
própria memória da fotografia, do cinema e da televisão. O universo já pensado nos anos 60 pela videoarte, dessa grande implosão da tecnologia 
do cinema em outro meio, está contido evidentemente nesse cinema em expansão que  retorna a cena pós-digital no formato de filme, de gif e 
de glitch e que a sala de aula precisa saber como evocar.  Fica então uma hipótese na era dessas imagens instantâneas em loop, circuitadas, qual 
o espaço de um filme, independente de sua metragem, na sala de aula e na sala de exibição. Para a sala escura a ideia de filme para ser exposto, 
evidenciada por autores como Copeland, Bouvier (2015), já parece ter dado conta de uma nova situação para o cinema. Para a sala de aula 
tentamos nessa pesquisa refletir e propor algumas ações ainda embrionárias, mas que apontam para um sentido que McLuhan já evidenciava 
com seu entendimento que o homem cria as ferramentas, as ferramentas recriam os homens.
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Título: O AUTOR EM CENA

Curso: Cinema

Economia Criativa

RESUMO

A linha de uma construção narrativa em um roteiro cinematográfico surge de uma ideia que posteriormente será transformada em um 
argumento e este por sua vez receberá o tratamento de um roteiro com seus diálogos, personagens e implicações desta gramática audiovisual. 
Este viés de edificação atende a uma necessidade da história e aos elementos que precisamos para compor o universo imagético. Dentro desta 
proposta encontra-se o trabalho da pesquisa, um dos pilares fundamentais para a realização do roteiro. A pesquisa pretende discutir o suporte da 
pesquisa em torno de um personagem real como sustentação para construção do roteiro. Até onde podemos ser fiel ao personagem e até que 
ponto podemos usar a liberdade criativa para contar tal história? O corpus vai partir de uma experiência pessoal como roteirista e os desafios no 
processo de criação desta escrita. O trabalho se destina a escrever um roteiro de longa-metragem sobre a vida do escritor Machado de Assis. O 
nome Machado de Assis refere-se a um dos mais expressivos autores da Língua portuguesa. Fundador da Academia Brasileira de Letras, tornou-se 
também um personagem que desperta a curiosidade sobre sua vida e obra. Decifrar o homem Machado exige uma pesquisa minuciosa do 
contexto de uma época e seus desdobramentos. A maestria de sua escrita abre caminhos para um debate em torno da lenda em que se tornou o 
próprio autor: um personagem complexo e cheio de camadas. Ao trabalhar em uma cinebiografia, o roteirista se vê diante de uma encruzilhada: 
ser fiel ao personagem ou escolher um recorte? São muitos os exemplos de cinebiografia bem-sucedidas e outras fracassadas na história do 
cinema. Tal escolha refletirá diretamente no processo da produção podendo ou não alcançar sucesso de público e crítica. Críticas como a não 
fidelidade aos fatos são as mais comuns, porém, a defesa neste caso é bastante clara, pois o roteirista está fazendo um roteiro de ficção e não um 
documentário e só por este fato já o difere de ater a quaisquer esclarecimentos. Pensar o recorte é o maior dos desafios, não somente pelo que o 
roteirista pretende aplicar no desenrolar das tramas, mas acima de tudo não deixar se levar pelo caminho mais fácil no processo de escrita e 
criação. Para este trabalho, foi essencial a leitura das diferentes obras lançadas a respeito de Machado de Assis. Fez-se necessário elencar as 
principais biografias, assim como um fichamento de suas obras, documentários que já foram realizados a respeito do autor e respectivas obras, e 
ainda artigos sobre o autor publicados no exterior. Outros pontos que considero relevantes são as visitas na Academia Brasileira de Letras, assim 
como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como o Real Gabinete Português e a Confeitaria Colombo. Também penso entrevistar 
professores especialistas em Machado de Assis e alguns escritores como: Silviano Santiago e João Cézar de Castro. Machado de Assis, de fato, não 
teve filhos, mas deixou para as novas gerações o legado de sua obra. Não por acaso é considerado o pai da prosa brasileira moderna. Reconstruir 
os passos desse homem não é a mais simples das tarefas e a cada leitura realizada o quebra cabeça só aumenta, assim como as dúvidas e os 
conflitos do personagem e do roteirista. Torna-se importante ressaltar que este é um trabalho em construção e os resultados apresentados estão 
inseridos até este momento da pesquisa. Dentro do meu cronograma de trabalho, os autores escolhidos para a pesquisa foram: Daniel Piza 
(2008), Lucia Miguel Pereira (1988) e Alfredo Pujol (2007). Os três autores já lidos e com fichamento de cada livro. Para Pujol (2007), uma das 
principais características do escritor era a ambição e a obsessão com a arte. O crítico estabelece um diálogo também com Lucia Miguel Pereira 
(1988), onde diz que timidez, ambição e oralidade caminhavam juntos com Machado.
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Título: O HORROR EM 15 SEGUNDOS: TEMPO, ATRAÇÃO E DISPOSITIVO NOS CURTAS-METRAGENS DO GÊNERO

Curso: Cinema

Economia Criativa

RESUMO

A pesquisa busca analisar as estruturas dos curtas-metragens de horror com duração de quinze segundos estabelecendo suas origens formais no 
sistema de atrações, que busca a atenção e arrebatamento do espectador em tempo mínimo. Para tal, o trabalho parte de conceitos e discussões 
acerca da temporalidade da narrativa, passa pelo aprofundamento teórico da estética de atrações, convenções do horror, até a problematização 
de experiências cinematográficas contemporâneas, como estas têm reconfigurado o gênero através de novas formas de se contar histórias e, 
sobretudo, de assisti-las. O principal objetivo da pesquisa é analisar tanto o fenômeno quanto a estrutura dos curtas-metragens de horror com 
duração de quinze segundos além da perspectiva narrativa e, portanto, aproximando-se do regime de atrações e, a partir daí, estabelecer um 
diálogo direto com os processos contemporâneos que não se relacionam necessariamente ou tampouco exclusivamente com os estudos da 
narrativa, mas com o modo que uma sociedade, em seu próprio tempo, vivencia suas experiências espectatoriais. Embora também seja objetivo 
deste trabalho, a análise de aspectos vinculados à compreensão da narratividade das histórias curtas; investigação das convenções do gênero 
horror no cinema e como elas são adaptadas à dinâmica dos curtas-metragens; a abordagem do gênero no cinema contemporâneo, suas 
perspectivas, caminhos e tendências; bem como a própria discussão acerca do dispositivo, é importante salientar que o objeto de estudo aqui são 
os filmes e o modo de vê-los. A pesquisa estabelece seu corpo teórico a partir de três grandes campos que vão desde os estudos sobre a 
temporalidade da narrativa – microrrelatos, micronarrativas – originalmente abordados pela literatura, mas que tratam de assuntos bastante 
pertinentes e caros aos curtas-metragens, como brevidade, concisão e fragmentação. O propósito é de aproximar as características das 
micronarrativas dos resultados impactantes do horror em curta-metragem. Em um segundo momento a pesquisa apresenta um aprofundamento 
teórico acerca do cinema de atrações, termo que remete ao chamado primeiro cinema, especialmente sua primeira década de existência, quando 
os filmes, em sua maioria, não possuíam características expressamente narrativas e buscavam a atenção do espectador através de impactos e 
estímulos visuais efêmeros, expondo suas principais características – estética, modo de produção, contexto histórico – e estabelecendo uma 
conexão direta com os mecanismos e efeitos desejados pelo cinema de horror, aproveitando para discorrer sobre as convenções do gênero, 
chegando até suas funcionalidades e aplicabilidades nos curtas-metragens. A última seção da pesquisa trata dos aspectos espectatoriais dos 
filmes de horror, ou seja, sua recepção, modos de assisti-los e a experiência do espectador com o gênero em uma metragem tão curta, 
especialmente diante do surgimento de novos dispositivos cinematográficos – por onde estes curtas metragens, em sua maioria, circulam e têm 
visibilidade – como por exemplo, a tela do celular e a internet, de um modo geral. Até o presente momento, a pesquisa – que se encontra em 
andamento e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020 – aponta como principal resultado, a conclusão que os curtas-metragens de 
horror com duração de quinze segundos difundidos na internet pelo festival “15 Second Horror Film Challenge” revivem o cinema de atrações, 
oferecendo ao espectador estímulos visuais de alto impacto em pequenas doses a fim de satisfazerem sua ânsia por arrebatamento, numa época 
em que este tem sua atenção disputada por inúmeros tipos de informações, entretenimentos, distrações visuais e sonoras permanentemente, 
fazendo com que em determinado sentido, o espectador contemporâneo se assemelhe muito ao do final do século XIX na maneira de lidar com 
sua experiência visual-imagética-sensorial.
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Título: REPRESENTAÇÕES HOLLYWOODIANAS DO TEMPO-ESPAÇO HISTÓRICO: O EXEMPLO DA CASA SENHORIAL CINGALESA 
NO FILME “NO CAMINHO DOS ELEFANTES” (1954) COMO RÉQUIEM DO COLONIALISMO BRITÂNICO

Curso: Cinema

Economia Criativa

RESUMO

No âmbito das pesquisas sobre as recriações cênicas de casas senhoriais produzidas pelo imaginário hollywoodiano, esta é a segunda já 
apresentada nos Colóquios Internacionais A Casa Senhorial: Anatomia de Interiores realizados em Fafe (Portugal, 2018) e Belém (2019), 
promovidos pela Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ) e Universidade Nova de Lisboa. A pesquisa, que já objetivara analisar a representação da casa 
senhorial ibero-americana nos filmes de capa-e-espada na Hollywood da pré-Segunda-Guerra e suas injunções estético-funcionais-ideológicas no 
auge do studio system, agora volta-se para uma nova etapa do cinema industrial norte-americano: a do pós-guerra, em que se mesclam o padrão 
clássico das reproduções manufaturadas em estúdio, anterior a 1945, e locações genuínas em diversas partes do globo – reflexo de mudanças no 
gosto do público que ansiava por mais autenticidade nas ambientações, e de avanços tecnológicos no padrão do espetáculo cinematográfico. Em 
1954, a Paramount não poupou recursos para entregar ao público um luxuoso híbrido de melodrama com filme de aventuras nos trópicos com 
externas fotografadas no Ceilão (atual Sri Lanka): “No Caminho dos Elefantes”, dirigido por William Dieterle, estrelado por Elizabeth Taylor, foi um 
grande sucesso comercial à sua época. O que torna este filme notável para os estudos sobre a representação e a simbologia das casas senhorias 
no contexto do entretenimento audiovisual popular do século XX, além do seu visionário olhar “ecológico” e quase documental sobre a 
descolonização do Ceilão, é a engenhosa preocupação do roteiro, da direção e da esplêndida cenografia em tornar a casa senhorial o centro 
dramático e visual de todo o espetáculo. Nas disputas simbólicas engendradas pela dramaturgia e pelos códigos fílmicos da Hollywood clássica, o 
espaço cênico não é concebido apenas como arena para o desfile das paixões humanas, mas também como competente aparência do real e 
janela para o mundo. Em “No Caminho dos Elefantes”, os persistentes embates entre homem e natureza, cultura autóctone e cultura 
conquistadora, tradição e ruptura, masculino e feminino não alcançariam uma dimensão tão exemplar se não se desenvolvessem e se não 
buscassem o reequilíbrio de suas premissas no interior de uma casa senhorial tão espetacular. O cinema caracteriza-se como um discurso que 
representa ilusoriamente outros discursos como a arquitetura e o desenho de interiores. Nessas representações, são envolvidos processos que 
refletem os diversos níveis da criação audiovisual ficcional: dramatúrgico-ideológicos, fotográficos e sonoros, e os arquitetônico-decorativos da 
alçada da Direção de Arte e de interesse direto desta pesquisa. Na tradição artístico-industrial da Hollywood clássica, a Direção de Arte tinha por 
objetivos sustentar cenicamente a integridade fotográfica do filme enquanto desenhava um visual atraente, produzir ilusoriamente a 
tridimensionalidade espacial adequada à narrativa da história nos limites de uma tela bidimensional, legitimar com tratamentos seletivos o 
realismo do espaço e do tempo encenados para imediata identificação com as audiências do mundo inteiro e assim produzir a “suspensão da 
descrença” do espetáculo projetado, destacar apenas os detalhes decorativos mais representativos para “limpar” visualmente a cena, e –
finalmente – obter o controle da percepção do espaço pela audiência. A seleção das casas senhoriais a serem analisadas ao longo deste projeto 
de pesquisa devem ser produtos do cinema narrativo ficcional entre 1930-1950, em que a própria casa senhorial esteja no centro dramático da 
intriga e cujas representações tornaram-se “modelos de cultura” por ainda serem obras fílmicas exponenciais do entretenimento audiovisual 
popular do século XX e agentes da (in)formação estética das massas até hoje.
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Título: A NOVA LINGUAGEM DO TELEJORNALISMO E SUA RELAÇÃO COM A 'VITEOTERATURA'

Curso: Comunicação Social

Economia Criativa

RESUMO

A velocidade com que a narrativa midiática contemporânea se altera e é atravessada por novas possibilidades de narrar, diante da convergência 
das mídias, acena para a necessidade de uma análise de gêneros que se hibridizam neste contexto, no “deslizamento” de um meio a outro. As 
tecnologias digitais aceleraram esse fenômeno que, no entanto, não é tão novo assim. Nesta hibridização, a crônica se apresenta como um 
gênero textual ímpar, muito antes do surgimento de novas tecnologias e das narrativas cross e transmidiáticas. A crônica nasce no jornal 
impresso, faz sucesso nas ondas do rádio, onde foi chamada de “Literatura de Ouvido” (THOME, 2013) e chega à televisão, sendo identificada 
como “Videoteratura” (REIS, THOME, 2017). O gênero está na fronteira entre jornalismo e literatura desde seu nascimento, e flana pelos diversos 
meios de comunicação há décadas. Portanto, trata-se de uma narrativa que carrega em si um potencial híbrido, mutante, que se adapta e se 
molda para caber entre as linhas da página impressa, nos minutos de oralidade no programa de rádio ou no espelho de um telejornal. O presente 
trabalho se insere no âmbito do Grupo Narrativas Midiáticas/CNPq que entende as crônicas como gênero jornalístico inclusive quando veiculadas 
na televisão. Em levantamento flutuante (BARDIN, 2010) dessas crônicas, ao longo da história da TV, começando pelo colunismo inaugurado pelo 
Jornal de Vanguarda, até os dias atuais, em que a Globonews, emissora fechada, investe no gênero em seu principal telejornal, o Jornal das Dez. 
Foi importante detectar em que momentos o gênero na TV é uma adaptação da “literatura de ouvido” (THOMÉ, 2015) veiculada nas emissoras de 
rádio, que tanto fez sucesso nas décadas de 1950 e 60, e em que momentos é realmente um conteúdo feito de texto e imagem, em que o 
cotidiano é representado tanto na fala (off) quanto no que está sendo mostrado. Há ainda, mais recentemente, as crônicas que migram dos 
jornais impressos para as redes sociais, seja em forma de textos escritos, em áudios ou mesmo em produção para TV Web, possibilitando uma 
interação que potencializa ainda mais as características do gênero de aproximar cronista e público. O presente trabalho constrói um percurso de 
deslizamento da crônica para a tela da TV, sobretudo para programas jornalísticos, contribuindo para a história do gênero e também para o 
estudo do telejornalismo e sua nova linguagem. A pesquisa analisa crônicas do telejornal “Jornal das Dez”, da Globo News, do “Jornal Hoje”, da 
Rede Globo, incluindo as de Rubem Braga, e faz um levantamento de outros quadros, como o de Chico Anísio, no “Fantástico”, e o de Humberto 
Lemos, na TVE-RJ. Além do histórico e do levantamento de temáticas que dialogam com o cotidiano a cada época, busca-se ainda amadurecer 
teoricamente o que foi detectado, propondo tipologias para o gênero na televisão, à luz do crítico Afrânio COUTINHO (1999) e da análise 
narrativa de Luiz Gonzaga MOTTA (2013). O presente trabalho propõe, a partir dos teóricos, um percurso de análise para o cronismo audiovisual, 
que possa evidenciar essas temáticas, os tipos de crônicas veiculadas e o diálogo entre jornalismo e literatura, próprio do gênero. Busca-se 
evidenciar, para o estudo do audiovisual, as estratégias narrativas das crônicas televisivas, em contraponto ao fazer telejornalístico a cada década. 
Na presente pesquisa, a crônica é estudada dentro do contexto das narrativas em mutação, que migram de uma plataforma a outra, mas não só 
isso, que se hibridizam desde antes das novas tecnologias ou das mídias digitais, em diluições de fronteiras entre campos, entre eles jornalismo e 
literatura, de modo a ser possível traçar aproximações entre o cronismo na TV e reportagens do telejornalismo contemporâneo identificadas fora 
da classificação tradicional de crônica. Nesta teia de histórias, a crônica marca um lugar de afirmação e de explicitação do local de fala de seu 
autor, o que se contrapõe com o mito da imparcialidade jornalística.
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RESUMO

Compreender as narrativas jornalísticas não é um trabalho simples. Em uma sociedade global com forte impacto da informação em sua estrutura 
e regida pelas interações nas redes sociais, o Jornalismo passa por mais um momento de transição e adequação às novas demandas. Novas 
tecnologias trazem novos meios de difusão de mensagem, que acompanham as transformações culturais do homem contemporâneo. Os meios 
tradicionais reagem e transformam-se de modo a garantir sua esperada permanência no cenário midiático nos termos de JENKINS (2009). O 
Jornalismo tradicional, com linguagem fria e distante perde cada vez mais espaço, dando lugar a um tom coloquial, de fácil interpretação e 
compreensão, aproximando-se de público consumidor que substituiu a antiga audiência massiva. O tema deste estudo é a disrupção da 
linguagem jornalística, sobretudo na televisão, e qual o papel que a crônica, gênero entre o Jornalismo e a Literatura, desempenha nesta 
transformação, nessa busca de criação de vínculo com o público. O jornalista não é mais visto da maneira dos primórdios do telejornalismo, quase 
como uma máquina, apenas o meio entre o fato e o cidadão. A escassez de pesquisas consolidadas sobre o gênero da crônica na televisão torna 
este estudo relevante para futuros trabalhos na Comunicação Social e a formação de novos jornalistas. Para analisar o objeto, foi desenvolvido 
um estudo baseado em leituras e pesquisas de elementos fundamentais ao tema, além de suas influências e ramificações seguindo GIL (2011) e 
tendo como metodologia a análise da crônica audiovisual segundo REIS e THOME (2017). A questão central é como as crônicas do jornalista 
Humberto Borges (TVE, década de 1070) se assemelham no tocante à  linguagem nas reportagens contemporâneos do jornalista  Pedro Vedova 
(TV Globo, 2019). Ao analisar cada componente desse grande espectro de gênero e narrativa, nota-se que, apesar de suas devidas 
particularidades estilísticas (já previamente esperadas, pois não se trata de um caso de plágio ou cópia), é possível traçar diversos paralelos entre 
ambos os trabalhos jornalísticos de TV. Mesmo sem se conhecerem, é notável que a obra de Vedova herda características da de e Borges, 
formando um sistema entre cronismo de um e as reportagens de outro.
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RESUMO

O Brasil nos últimos anos foi um país de turbulências,; no cenário político chamam atenção as ocorrências de discursos de ódio contra minorias e 
grupos partidários. Houve também aumento da atividade de grupos que defendem princípios autoritários, que ganharam mais visibilidade. Tudo 
isso ocorreu em período de crise econômica e política, concomitantemente com o aumento do desemprego. Destarte, se faz importante o estudo 
das mudanças na opinião pública brasileira devidas a esse contexto. O presente trabalho promove reflexões a respeito da relação entre a 
economia percebida e seus impactos sobre um conjunto de atitudes conhecidas por tolerância política. O objetivo é a construção de análises 
sobre como a avaliação sociotrópica da economia e a mobilidade social se relacionam com o nível de tolerância a grupos específicos, que tendem 
a ser mais “desgostados” por faixas da população. É relevante empreender tal exame já que a tolerância política diz respeito a capacidade dos 
indivíduos de aceitar a validade de interesses e comportamentos diferentes dos seus e que outros também possam ter direitos, respeitando a 
coletividade e o jogo democrático. São utilizados no estudo os dados dos surveys do Latin America Public Opinion Research, de 2006 a 2016.  A 
pergunta utilizada para explorar essa problemática é: como visões sobre a economia e sobre o desempenho do governo se refletem na maior ou 
menor propensão do indivíduo a adotar atitudes tolerantes? A hipótese testada se referiu à avaliação da economia e a mobilidade social 
percebida como fatores chaves para a compreensão dos mecanismos através dos quais o estado da economia no país se manifesta nas 
percepções individuais dos cidadãos. O estudo está em fase de desenvolvimento, mas os resultados prévios incluem modelos econométricos 
construídos no intuito de estimar o indicador de tolerância como variável dependente. Concluiu-se que renda familiar e escolaridade tendem a 
aumentar o grau de tolerância dos indivíduos. As variáveis religião (protestantes tradicionais e pentecostais), idade, vítima de crime e antipetismo 
foram negativas e estatisticamente significativas, ou seja, a incidência dessas diminui a tolerância política mantidas constantes outras 
características do indivíduo.
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RESUMO

Este artigo é resultado da pesquisa de iniciação científica Mídia, Violência e Direitos Humanos: um estudo dos sentidos compartilhados sobre 
criminalidade e punição no Jornal Itaqui-Bacanga. A pesquisa visa investigar o potencial de comunicabilidade presente no tratamento dado à 
violência nas editorias de polícia dos jornais impressos, dando ênfase à noção de experiência estética, e a produção de sentidos por ela 
estabelecida para responder ao seguinte questionamento: em que medida a exposição à violência midiatizada afeta a construção de sentidos 
socialmente compartilhados sobre criminalidade e punição? Nosso material empírico é o Jornal Itaqui-Bacanga, impresso popular de circulação 
semanal em São Luís/MA, com tiragem de 12 mil exemplares, cujo conteúdo é particularmente a exposição de corpos de vítimas de homicídio. O 
jornal tem a maior cobertura de polícia entre os jornais do Maranhão, são três páginas e mais o destaque da capa. O jornal Itaqui-Bacanga é 
comercializado em toda São Luís, por venda direta (bancas e jornaleiros), com concentração de vendas na região do Itaqui Bacanga, de grande 
concentração urbana. Com características de jornal popular, tal como definido por Amaral (2006), o jornal utiliza como estratégia de sedução do 
público leitor a abordagem assuntos que mexem imediatamente com a vida da população. Por ser um jornal popular, o Itaqui-Bacanga é um 
veículo que institui relações de pertencimento com o local onde é produzido e consumido. Assim, interessa-nos apreender as típicas relações 
interacionais entre o jornal e o leitor, através do teor estético contido nesse jornal de alto impacto Considerando-se que o Itaqui-Bacanga 
vislumbra reações nos seus leitores, que são impactados e que constroem sentidos sobre o que eles exibem, a pesquisa foi dividida em dois 
momentos, com uso de metodologias diferentes. Iniciamos esta pesquisa com a investigação do tipo bibliográfica para estudo da configuração da 
violência e da punição que aparece na imprensa e na relação dela com as políticas de controle criminal e social.   Em seguida, passamos a análise 
dos conteúdos do Jornal Itaqui-Bacanga, com base nos estudos estéticos, para a identificação da estetização da violência, dos efeitos de natureza 
sensível que são direcionados aos leitores, capazes de encaminhar e compartilhar sentidos sobre o que o jornal exibe. A última etapa da pesquisa 
consiste na aplicação de questionários para grupos focais de moradores do bairro Anjo da Guarda, para identificação de atitudes, valores e 
normas culturais em relação a violência e aos direitos humanos, a partir da leitura do Jornal Itaqui-Bacanga. Já realizadas as duas primeiras etapas 
concluímos que a estetização da violência no jornal Itaqui-Bacanga produz efeitos de natureza sensível que causam horror nos leitores. Essa 
espécie de estética do horror pertence ao ethos próprio do grotesco, variando entre o espanto diante das imagens dos corpos mortos e bastante 
violentados, e o riso nervoso, provocado por esse choque sensorial. Não há como não ser impactado pela a crueza como a violência é mostrada 
no jornal. Além disso, por meio das imagens de horror, o jornal favorece a compreensão de que os criminosos são criaturas do mal, 
“monstruosas”, prontas para cometer qualquer atrocidade, na esteira da política criminal que visa penas restritivas, incluindo a de morte. Ao 
mostrar os casos, o jornal vai além da legitimação dessas políticas criminais que veem o criminoso como alguém sem recuperação, dada sua 
condição não humana, de “monstro”. Podemos dizer que o jornal enaltece o próprio “justiçamento”. A exposição da violência no jornal Itaqui-
Bacanga vislumbra fortes reações nos leitores, que ao serem impactados, apreendem sentidos sobre o que lhe está sendo mostrado. A produção 
de sentidos oriunda do regime estético provocado pelo Jornal Itaqui- Bacanga é capaz, como consideramos, de reconfigurar a própria experiência 
com a violência.
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RESUMO

O presente trabalho detalha as novas funções e competências exigidas dos telejornalistas no contexto das redes sociais digitais, da TV digital e 
dos demais avanços tecnológicos do setor. A partir da análise dos telejornais Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Band (Rede Bandeirantes) 
Telejornal Brasil (Rede SBT) e Jornal da Record (Rede Record), identifica-se que a formação de novos jornalistas precisa atentar para as novas 
exigências do funcionais do setor e levanta-se o debate sobre o futuro dessa mídia. Para tanto, destaca como a cadeia tradicional do 
telejornalismo vem reagindo mudanças tecnológicas. O objetivo do trabalho foi portanto, analisar criticamente as ações dos quatro telejornais 
pesquisados durante a implantação da TV digital no Brasil e, ao mesmo tempo, encará-las à luz do pensamento acadêmico em torno das recentes 
transformações da mídia, de modo a desenhar um cenário para quem leciona e estuda jornalismo no Brasil nesse conturbado momento. Tal olhar 
se faz necessário, uma vez que, até o início da década, o meio audiovisual parecia funcionar bem usando os princípios e as técnicas consagradas 
na prática do jornalismo, uma situação que foi abalada em função das aceleradas alterações tecnológicas de transmissão e recepção da 
informação, cabendo aos jornalistas e aos pesquisadores da Comunicação uma reflexão que ajude a entender o momento e a preservar seus 
papeis na constituição das sociedades democráticas, nos parâmetros propostos pelo professor Philip Meyer (2007). Tais novas funções e 
competências do telejornalismo foram levantadas a partir de YIN (2001) e BAILEY (2002), ou seja, foram feitos estudos de caso em cada telejornal 
pesquisado e o material classificado pela taxononomia como forma de organizar e representar as informações apuradas. O levantamento foi 
executado a partir de entrevistas diretivas e não-diretivas, ou seja, fechadas e abertas. As primeiras voltadas para a pesquisa quantitativa, com o 
objetivo de apurar número de novas funções, acúmulos de novas funções com funções de cadeia tradicional e novas competências exigidas dos 
profissionais. As segundas adotaram o modelo de abordagem semi-estruturada, guiada pelo roteiro de questões, o que viabiliza organização 
flexível e ampliação dos questionamentos à medida em que as informações foram sendo fornecidas pelos entrevistados. Nelas buscamos dados 
para a pesquisa qualitativa, que foca nos adjetivos usados, termos técnicos citados e aspectos da interatividade com o público. Como resultado 
apontamos a necessidade de se discutir no âmbito da formação, como exemplos, o uso de mochilinks e Lives u, especies de “bolsas” com um 
sistema com câmera que funciona com modens 3G, usada para transmitir conteúdo ao vivo, com extrema qualidade. Leve e de fácil utilização, 
utiliza redes 3G/4G, Wi-fi, Wi-Max e satélites para a transmissão do sinal. Também tratar em sala da apuração em mobile, por mecanismos como 
o Inews, podem simultaneamente monitorar agências de notícias, trabalhar coleticamente em determinadas reportagens (retrancas), pesquisar 
arquivos e acessar uma grande variedade de fontes de informações online durante a movimentação do repórter. Como são conectadas nas 
redações através de uma rede, as estações de trabalho podem compartilhar informações entre equipes diferentes. Ação “Abelha” é outra função 
identificada na pesquisa a ser discutida em sala. Na prática o repórter ‘abelha” é simultaneamente  cinegrafista – carregado com seus 
equipamentos – que faz o trabalho de apuração, destinado ao repórter, caracterizando um profissional multifunção.
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RESUMO

O cotidiano da população brasileira tem sido marcado, nos últimos anos, por uma série de enunciados midiáticos acerca de corrupção. No 
noticiário político que marca nossa comunicação ordinária, tornou-se comum, então, os principais veículos de imprensa apresentarem notícias 
sobre importantes personalidades políticas acusadas de corrupção. Esse cenário lança luz sobre a necessidade de novos olhares crítico-reflexivos 
sobre o tratamento dado aos protagonistas dos fatos divulgados. Adotamos, portanto, textos jornalísticos, como notícias e reportagens, para 
cumprir o objetivo de investigar, à luz da proposta de Trabalho de Faces de Goffman (2012) e da Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987; 
KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, 2017; SEARA, 2017), como os profissionais do jornalismo desenvolvem marcas linguísticas do trabalho com as faces 
dos protagonistas do noticiário sobre corrupção. Nosso corpus analítico contempla nove textos, extraídos de três grandes veículos de 
comunicação (G1, Folha de S. Paulo e CartaCapital), acerca da cobertura de cada um dos três fatos: a condenação do ex-presidente Lula; a 
denúncia contra o ex-presidente Michel Temer; e o acolhimento de denúncia, pelo STF, contra o ex-senador Aécio Neves. Após a coleta das 
notícias e reportagens a serem analisadas, realizamos uma análise semântico-pragmática do trabalho de faces desenvolvido pelos veículos, bem 
como dos atos de fala em que se pode identificar os fenômenos de cortesia e de descortesia. Adotamos como categorias analíticas viabilizadoras 
de nossa análise os fenômenos de atenuação (BRIZ, 2001, 2005, 2013, 2014) e de intensificação (ALBELDA MARCO, 2005, 2007, 2013). A partir 
desse design metodológico, foi possível observarmos que, apesar de G1 e Folha de S. Paulo publicizarem um ideário de isenção e apartidarismo, 
eles fazem uso de estratégias intensificadoras dos atos de ameaça à face e de descortesia para sujeitos de alinhamento político à esquerda. 
Contudo, valem-se da atenuação do teor negativo de informações relacionadas a sujeitos de alinhamento notadamente à direita para outros, 
utilizando, dentre outras táticas, da cortesia e de atos que levam à valorização da face, por meio da cortesia positiva, na perspectiva de Kerbrat-
Orecchioni, direcionadas a esses últimos sujeitos. Já no material extraído de CartaCapital, que é um veículo que expõe seu alinhamento político 
direcionado à esquerda em diversos editoriais, por seu turno, foi possível identificarmos uma maior presença da cortesia, bem como uma maior 
preocupação em preservar a face de protagonistas de mesmo alinhamento, atenuando a avaliação negativa que inevitavelmente se faz presente 
no noticiário de corrupção; porém, com relação a sujeitos de variação política contrária (à direita) e até mesmo a algumas instituições, foram 
identificadas diferentes formas de descortesia e de intensificação de ameaças às faces. Destacamos, entretanto, que todos os textos analisados 
são marcados por uma atenção dos veículos às suas próprias Faces Institucionais, conceito que contextualizamos e defendemos nesta pesquisa, 
por meio de uma reapropriação e ampliação da proposta goffmaniana. Trata-se, em síntese, de um valor social que organizações e sujeitos 
institucionalizados buscam para si a partir de uma complexa rede de comunicações. Foi possível observarmos, por fim, que o emprego de 
recursos/estratégias atenuadoras e intensificadoras possui relação com fatores econômico-financeiros, pois identificamos que, 
“coincidentemente” os dois maiores veículos analisados, o G1 e a Folha de S. Paulo disponibilizam aos seus públicos diversos recursos visuais, 
audiovisuais e hipertextuais, próprios da cultura e das ambiências digitais e que necessitam de recursos humanos e materiais para produção, 
reforçando seus  propósitos enunciativos, enquanto que, em CartaCapital, possivelmente pela menor capacidade financeira, esses recursos são 
mais escassos e simplórios, deixando a sustentação da argumentação baseada, essencialmente, no texto.
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RESUMO

O mundo contemporâneo vem passando por transformações, nestes últimos vinte e cinco anos, que possuem efeitos significativos no campo 
educacional e nos processos de ensino. O uso cotidiano cada vez maior de tecnologias móveis de comunicação, aliado aos processos 
compreendidos como formadores da subjetividade pós-moderna, vem tornando a realidade midiatizada e fragmentada. Uma crise nos processos 
de ensino tem levado docentes de diferentes partes do mundo a buscar novas metodologias para a sala de aula, que sejam efetivas quando 
aplicadas aos discentes (geralmente jovens na faixa dos vinte anos) de hoje. Neste sentido, o tema deste projeto de pesquisa, ainda em 
andamento, é a relação entre comunicação e educação. Em termos de delimitação (recorte), o trabalho consiste na investigação de dois conceitos 
importantes no que se refere a este tema geral: o conceito de “metodologias ativas para a educação” e o conceito de “educomunicação”. O 
objetivo geral da pesquisa é compreender as relações de semelhança e diferença, estabelecendo possíveis conexões, entre os conceitos citados (e 
as práticas atuais decorrentes de sua aplicação nos processos educacionais). A questão-problema deste projeto é a seguinte: em que medida as 
características principais das “metodologias ativas para a educação” se relacionam com as características do conceito de “educomunicação”, 
trabalhado no Brasil há mais tempo (usualmente relacionado aos processos de comunicação comunitária e leitura crítica de mídia). Da análise que 
se fez até o momento, pode-se afirmar que os resultados demonstram que as metodologias ativas possuem, como principais características, o 
planejamento e a execução pelo docente no processo de ensino-aprendizagem, de atividades que estimulam nos discentes os seguintes aspectos: 
1) Interação; 2) Protagonismo; 3) Solução de Problemas; 4) Sociabilidade; e 5) Uso de tecnologias atuais. Conclui-se, até o momento, que estas 
características realmente aproximam este novo conceito, que tem sido debatido no Brasil, inicialmente, a partir de bibliografias estrangeiras, com 
os processos de educomunicação, que buscam uma participação ativa dos discentes, estimulando o seu protagonismo em sala de aula ao propor 
a solução de problemas, em um contexto de sociabilidade, além de usar tecnologias atuais de comunicação para as tarefas propostas. Portanto, 
estimular o protagonismo e a releitura do mundo a partir de um olhar autônomo dos discentes parece estar relacionado aos dois conceitos. O 
método usado na etapa apresentada da pesquisa é de revisão de literatura, de cunho exploratório e analítico, seguido de uma análise 
comparativa entre os conceitos elaborada pelo pesquisador proponente deste projeto.
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Título: RITMO ACELERADO: A IMPORTÂNCIA DO REMIX COMO FERRAMENTA DE REESTRUTURAÇÃO PARA O FUNK DO RIO 
DE JANEIRO

Curso: Comunicação Social

Economia Criativa

RESUMO

O propósito deste trabalho é apresentar uma análise sobre a relevância das práticas do remix como procedimento criativo no atual contexto do 
funk do Rio de Janeiro, definindo o que é o remix, sua aplicabilidade musical/cultural, além de analisar casos concretos que vêm modificando o 
gênero musical citado. Ampliando o entendimento a respeito do gênero expressivo do Funk mais acelerado e popularmente conhecido como 
150BPM (Batidas Por Minuto), e usando como base teórica os estudos de André Lemos e Lucia Leão, que tratam especificamente do tema de 
remix, além de outros autores do campo da Comunicação Social contemporânea, tais como: como Stuart Hall, Zygmunt Bauman e o filosofo Henri 
Lefebvre. A remixagem é resumidamente um conjunto de mecanismos culturais que formam combinações, desempenho que reconfigura a 
interlocução, produção e circulação das mensagens, lançando assim novos critérios de inventividade pois basta que o conteúdo tenha sido 
emitido e esteja disponível em rede para que possa ser recombinado, segundo o autor André Lemos. A prática vem sendo pesquisada pela área 
de comunicação devido à sua imensa gama de possibilidades ao fragmentar elementos culturais, viabilizando e popularizando a emancipação das 
linguagens e informações. A escolha do gênero musical funk, mais especificamente do funk de 150BPM, como objeto de pesquisa, ocorreu por 
este estar vinculado semioticamente ao exercício de remixagem desde o início do movimento. No momento da apuração musical, se destacaram 
a partir dos critérios de notoriedade por quantidade de visualizações e acessos nas plataforma do YouTube e Spotify, os DJs Rennan da Penha, FP 
do Trem Bala e Yasmin Turbininha. Foi realizada uma análise comparativa entre músicas cuja cadência é acelerada a 130 Batidas Por Minuto (o 
beat tradicional) comparando com outro exemplo cuja velocidade está em 150 BPM (mais atual). Pois não se trata apenas de dois andamentos 
diferentes, mas de uma realidade social na qual o fluxo é componente essencial podendo ser facilmente rearticulado. Em 2017, Diogo Lima Costa, 
também conhecido como DJ Polyvox, criou o “Tambor Coca-Cola” (uma das primeiras versões do funk de 150 BPM). O ritmo logo foi patenteado e 
disponibilizando em rede para outros DJs utilizarem em suas mixagens, práticas que se relacionam com os critérios mencionados por Lucia Leão 
em seu artigo “A arte do remix”, em que ela compreende o procedimento de edição dos fragmentos presentes com a finalidade de criar obras 
novas. Dessa forma, jovens DJs cariocas se sobressaíram ao aderir à nova tendência do “Tambor Coca-Cola”: nomes como o FP do Trem Bala, com 
mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e 2,6 bilhões de ouvintes mensais no Spotify; DJ Iasmin Turbininha, com 39.105.095 
visualizações e mais de 30.265 ouvintes mensais; e o DJ Rennan da Penha, cuja notoriedade vai além das mais de 100 mil visualizações e quase 
474 mil ouvintes mensais no Spotify. Portanto, a realização desse trabalho afirmou ser importante, pela necessidade de evidenciar a função do 
remix, mostrando teórica e intrinsecamente que a rearticulação de fragmentos apresentando elementos favoráveis para a criação independente 
como ferramenta social de comunicação e perpetuação de cultura, em especial do movimento Funk 150BPM, que mescla o remix com a urgência 
de inovar a cena musical do gênero, engendrando novas narrativas de protagonismo dentro das favelas do Rio de Janeiro. Finalmente, a pesquisa 
aponta para o fato de que o remix é uma ferramenta cultural importante, que possibilita a efetiva construção de narrativas originais através das 
novas gerações, cujas relações se tornam cada vez mais aceleradas e manifestadas nos ritmos que os jovens produzem, divulgam e consomem.
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Título: MESA CAMY: UM SUPORTE A PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE E TETRAPARESIA

Curso: Design de Produto

Economia Criativa

RESUMO

Projeto de Tecnologia Assistiva apresentado como produto final da disciplina Projeto de Design 4 do curso de desenho industrial da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Foi desenvolvido em parceria com a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), onde, após reconhecimento do 
campo e de alguns dos pacientes atendidos na instituição,  no setor de Neuropsicopedagogia, foi observada a necessidade específica de uma 
jovem portadora de mielomeningocele e tetraparesia, com dificuldades na alfabetização e leitura devido as limitações de movimento e atrofia de 
membros superiores, desencadeados pela patologia. Verificou-se que a utilização de alguns equipamentos, como o computador, peça 
fundamental para seu desenvolvimento (segundo a equipe técnica da AFR), necessitava de várias adaptações como o apoio através de livros e 
caixas para torná-lo acessível ao uso pela paciente. Objetivos: auxiliar pacientes com mielomeningocele e/ou plegias e paresias diversas a utilizar 
computadores e suas funcionalidades, para estimular o desenvolvimento cognitivo, apoiar o aprendizado e promover a inclusão aos meios 
digitais, de maneira prazerosa. Metodologia: levantamento das dificuldades ou problemas ergonômicos e funcionais que envolviam o uso do 
computador em seu tratamento, como problemas acionais e de acessibilidade.  Foi realizada a análise dos similares com produtos existentes no 
mercado, e das prioridades de resolução de problemas através da tabela de GUT, avaliando gravidade, urgência e tendência a piorar. E, a partir da 
avaliação da tabela, infere-se que o problema a ser solucionado com maior prioridade seria a possibilidade de inclinação do teclado. Resultados: 
produto final confeccionado em chapa de MDF naval de 18mm padronagem Gianduia, com tampo anterior cortado em arco na fresa na máquina 
CNC. Foram inseridos quatro rodízios em silicone para facilitar a movimentação dentro do setor sendo dois deles aparatados com freios.  Duas 
dobradiças simples para a articulação do tampo posterior, com dois pistões de 80N cada e uma ferragem desenvolvida exclusivamente pelos 
discentes com a finalidade de permitir regulagem em três alturas da parte posterior do tampo da mesa, foram incluídos dois puxadores de metal 
embutidos com o auxílio de uma topia para facilitar o apoio do teclado/livro/jogo, tendo a finalidade de impedir que estes deslizem no plano 
inclinado que se origina no conjunto dobradiça/ferragem regulável/pistões. Para o conforto da paciente, foi confeccionada uma almofada em 
courino preto com enchimento de espuma densidade 33, com zíper para facilitar a troca quando esta espuma apresentar deformação e um 
tapete em borracha de EVA para maior aderência do teclado ao plano inclinado. Conclusão: o processo criativo para concepção da Mesa Camy foi 
alicerçado nas exigências: não conceber ideias antes de identificar problemas e utilizar materiais e acabamentos de qualidade, como os de 
produtos encontrados em lojas. Além disso, mediante pesquisas, consultas permanentes às equipes dos setores envolvidos da AFR, o produto foi 
tomando forma e exigindo dos envolvidos a preocupação com precisão nas medidas auferidas e na utilização de ferramentas de projeto (modelos 
em escala, mock-ups e observação in loco) para definir características importantes como inclinações ideais para o plano inclinado, altura do 
suporte e necessidade de rodízios. Pode-se ressaltar, que a ideia original, de atender à uma especificidade da paciente, tornou-se mais um item 
diante do leque de possibilidades que se abriu para o uso do produto, como leitura de livros e a utilização de jogos em atividades lúdicas, que 
segundo os profissionais envolvidos, contribuirá com o tratamento dessa paciente e de outros. Informação que é ratificada diante da utilização do 
produto em momentos diferentes, com pacientes distintos e necessidades diversas, sendo comum apenas o fato de serem cadeirantes, tendo o 
produto se mostrado aplicável a ambos, em dimensões e funcionalidades.
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Título: O NEGRO INVISÍVEL. APAGAMENTO DA MEMÓRIA DA FAMÍLIA AFRODESCENDENTE NO VALE DOS BARÕES DO CAFÉ

Curso: Fotografia

Economia Criativa

RESUMO

Este projeto tem por objetivo promover a reflexão a respeito das ligações entre os negros escravos e as famílias de proprietários das fazendas de 
café na região fluminense. Utilizando para isso análises de imagens fotográficas do século XIX e início do século XX que possam compor narrativas 
históricas. Aliada a possíveis relatos de seus descendentes, a investigação desvela a importância da memória familiar na construção da identidade 
e do sentimento de pertencimento. O projeto ainda em vias de pesquisa representa um mergulho em estudos sobre a fotografia nos álbuns de 
família, sua capacidade de suscitar novas lembranças a cada nova visualização e seu poder de construção não só da memória individual, mas 
também da memória coletiva. Não obstante sua representação seja entabulada em cenas de um passado que quis ser lembrado e registrado 
como o ícone da família retratada. Uma leitura mais atenta nas imagens pode nos mostrar outras informações que não haviam sido previstas. 
Podemos dizer que escaparam ao controle da câmera, do fotógrafo e até daquele que é o responsável por escolher as fotografias. A pesquisa 
busca, de início, garimpar fotografias de quatro fazendas do Vale do café fluminense; Vista Alegre, Florença, Taquara e União.  A pesquisa ainda 
intenta articular a história já registrada e conhecida a uma nova forma de ver estas imagens buscando desvelar os personagens quase sem voz 
neste período e subsequentemente - as famílias dos escravos negros. Estes que foram os braços para o crescimento econômico da região no 
período áureo de plantação e venda do café, e base da riqueza das famílias dos barões. O negro era retratado apenas como o trabalhador na 
fazenda. Raras são as fotografias que nos informam os nomes dos escravos ou uma possibilidade de construir uma memória familiar do negro 
baseada em retratos dos antepassados. A coisificação do negro escravo e o esforço de lhes tirar a identidade e a memória de sua origem é 
assunto estudado em livros sobre a escravidão. A Árvore do Esquecimento no porto de Benin é um símbolo da impossibilidade de se esquecer 
totalmente as origens. Após a Lei Rio Branco as crianças nascidas de mães escravas poderiam ficar com sua mãe até os oito anos e depois eram 
enviadas às Escolas de Ingênuos, perdendo assim o vínculo com a figura materna. Muitos ex escravos ou seus descendentes continuavam a viver 
e trabalhar com os herdeiros de grandes fazendas e muitos passavam a fazer parte da família, aparecendo em fotografias que registravam os 
momentos familiares dos fazendeiros. Em grande parte estabelecendo profundos laços afetivos. A metodologia usada neste projeto trabalha com 
pesquisas in loco, registros em periódicos e livros, em arquivos físicos ou internet e com histórias orais, buscando relacionar a fotografia, o café, a 
escravidão e a história já conhecida. Partindo do princípio que a memória é maleável e a mãe da história, toda reflexão que revisita o passado 
tende a desmontá-lo e traze-lo à tona. O resultado de toda a pesquisa e os debates suscitados desde então têm resultado em novas criações de 
imagens que desvelam a importância da figura do negro pro corpus cultural dessa região que engloba as cidades de Valença, Rio das Flores e 
Barra do Piraí. O Quilombo de São José da Serra foi importante local de busca por imagens que ressaltam essa identidade. Outras criações em 
consonância com linguagens plurais da arte contemporânea estabelecem um diálogo com o passado, como instalações e apropriações de 
fotografias antigas e manipuladas. O produto visual do projeto se resume em uma exposição de artes visuais, fruto das reflexões de um grupo de 
estudantes do curso de Fotografia da Universidade de Sá. Público, corpo discente e corpo docente juntos refletindo a história, a imagem 
fotográfica e a memória.
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Título: ANÁLISE DO PERFIL, DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
PRATICADAS POR DOCENTES DE GASTRONOMIA DO BRASIL
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Economia Criativa

RESUMO

O presente trabalho discuti a produção e difusão da ciência no contexto da gastronomia no Brasil, por meio da análise das ações de docentes de 
cursos de bacharelado em IES públicas. A pesquisa desenvolvida é exploratória e descritiva, com abordagem documental e enfoque quanti-
qualitativo, que envolve o levantamento, a análise e classificação das informações, a tabulação e a interpretação dos dados. A pesquisa foi 
desenvolvida com a compilação das informações disponibilizadas pelos pesquisadores no currículo disponível na Plataforma Lattes do CNPq. Para 
coleta de dados, foi desenvolvido um banco de dados no formato Excel e Word, com campos para que fosse possível: a) construir o perfil 
acadêmico dos docentes; b) analisar a construção da produção científica e c) identificar os principais canais de disseminação da produção 
científica. O corpus de pesquisa compreendeu os currículos de docentes de cursos de bacharelado em gastronomia do Brasil, disponíveis na 
Plataforma Lattes do CNPq, doutores, mestres e especialistas, encarregados da formação à nível de bacharelado, dos futuros gastrônomos do 
Brasil. Após a tabulação dos dados, foi possível identificar que, dos 69 docentes identificados, a maior parte dos docentes são nutricionistas (22 
ao todo) com pós-graduação a nível de mestrado e doutorado (63 com mestrado e 40 com doutorado). Os principais veículos de disseminação das 
informações científicas utilizados pelos docentes são os resumos em anais de eventos, seguidos dos resumos expandidos e artigos científicos. Foi 
possível observar que, a produção científica dos docentes não é diretamente ligada à gastronomia, mas ao campo da 
alimentação/nutrição/ciência de alimentos. As ações de popularização da ciência desenvolvidas por estes docentes estão mais voltadas para a 
comunicação, do que para a divulgação científica e os projetos de extensão dos docentes giram em torno da gastronomia e são vinculadas por 
meio de cursos e oficinas, por exemplo. Os projetos de pesquisa apresentam temáticas variadas de acordo com a instituição, a UFRPE, por 
exemplo, possui entre seus principais temas de pesquisa o vinho. Considerando todas as publicações relatadas no Currículo Lattes pelos docentes, 
os canais mais utilizados para divulgação dos trabalhos são: a) os anais de eventos com publicação de trabalhos completos e resumos; b) os 
artigos em periódicos científicos e; c) livros e capítulos de livros. Os periódicos científicos, que são considerados os canais de disseminação mais 
importantes, com maior visibilidade e prestígio. Neste aspecto foi possível notar que a Revista Higiene Alimentar é a mais utilizada pelos docentes 
de forma geral, especialmente dos cursos da UFBA, UFPB e UFRPE. A escassez de periódicos especializados e a dispersão das publicações em 
áreas do conhecimento distintas contribuem para dificultar a institucionalização de uma área. Notoriamente, observamos que, os docentes com 
título de doutorado apresentam uma produção maior, quando comparados com o restante dos docentes, este fato deve-se a maior inserção 
destes últimos em pesquisas. Concluiu-se que a gastronomia é uma área multidisciplinar ainda não consolidada, com poucos canais próprios para 
divulgação das pesquisas e que, os docentes vêm desenvolvendo produções sobre temáticas diversas, vinculadas aos estudos sobre alimentos, 
além disso, as ações de divulgação científica são baixas. Além disso, são notórios os equívocos dos docentes ao preencher as informações nos 
currículos, o que sugere a necessidade de cursos e ações voltadas à instrução sobre o currículo lattes para esses docentes.
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Título: OS DESAFIOS DA SEGURANÇA DE ALIMENTOS E DA GESTÃO DE RESÍDUOS EM UM MEIO DE HOSPEDAGEM NO RIO DE 
JANEIRO - RJ

Curso: Hotelaria

Economia Criativa

RESUMO

O presente trabalho traz reflexões dos aspectos socioambientais de um Meio de Hospedagem (MH). Um dos aspectos mais importantes é a 
segurança de Alimentos e Bebidas (A&B) e a gestão de resíduos que impacta a comunidade local e seu entorno. Baseado nisso, destaca-se que 
existem leis estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as quais trazem indicadores de segurança de alimentos e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos, para o controle das condições higiênico-sanitárias durante o processo produtivo dos 
alimentos. Paralelo a isso, temos a observância da Política de Gerenciamento de Resíduo Sólido (PGRS) - instituída pela Lei 12305/2010 - no qual o 
foco é a criação de um plano para qualquer tipo de atividade de destinação dos resíduos sólidos em estabelecimento comercial no Brasil. Neste 
sentido, este estudo tem como objetivo geral estimular práticas sustentáveis em um MH. Além disso, o objetivo específico é propor a 
aplicabilidade e a padronização de procedimentos de controle da segurança de alimentos e bebidas e do gerenciamento de resíduos, sob a 
legislação pertinente. Para a realização deste trabalho de pesquisa a metodologia utilizada é um levantamento teórico-conceitual, sobre 
segurança de alimentos e gestão de resíduos, apresentando como método de sustentabilidade o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Para embasar o 
estudo foi realizada uma pesquisa observação participante com visita de campo ao Beers Five Hostel House, localizado no Bairro de Santa 
Teresa – RJ. Além disso, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada à proprietária do hostel a fim de averiguar os processos de gestão 
socioambiental. A partir disso, foi possível vislumbrar um modelo a ser aplicado em um MH de pequeno e médio porte com algumas premissas, 
que devem ser adotadas, tais como: o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação - RDC nº 216 - o qual fiscaliza 
procedimentos operacionais em estabelecimentos de A&B e garante um maior controle da qualidade higiênico-sanitário; a Resolução - RDC 
275/2002 – a qual determina as regras de Procedimentos Operacionais Padronizados e são aplicadas aos estabelecimentos para a Verificação das 
Boas Práticas; a Norma SGA ISO 14001/2015 a qual é orientadora trazendo na sua base causas e efeitos. Além disso, para uma organização ser 
certificada, ou obter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), é imprescindível a criação de políticas éticas e de um plano de ação, que possibilite a 
aplicação das boas práticas sustentáveis, em um MH. Para tanto, toma-se como recorte da pesquisa o estudo de campo do Beers Five Hostel 
House, propondo-se a aplicação da ferramenta PDCA, a qual foi anteriormente citada neste trabalho. Observou-se, durante a pesquisa de campo, 
que a proprietária do hostel adotou algumas práticas de sustentabilidade. Como, por exemplo, a adoção de uma horta orgânica, seguida de uma 
feira agroecológica, a fim de inserir o hostel no mindset sustentável. Sendo assim, como resultado a pesquisa apontou que ações pequenas e 
simples, tais como a segregação dos resíduos recicláveis e orgânicos, são adotadas atualmente pelo MH como geração de valor competitivo. 
Contudo, à luz do paradigma da sustentabilidade socioambiental sugere-se a adoção de boas práticas em um MH, visto que desta forma é 
possível proporcionar maior segurança e hospitalidade aos hóspedes; além de se criar um ciclo positivo às futuras gerações.  Palavras-chave: 
hospitalidade; sustentabilidade; segurança de alimentos; gestão de resíduos em meios de hospedagem; reciclagem.
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Título: A ATUAÇÃO FEMININA NA IMPRENSA ALTERNATIVA AMAPAENSE
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Economia Criativa

RESUMO

O Jornalismo, como porta-voz dos fatos da forma mais imparcial possível, a fim de se manter em sua missão, deve possuir compromisso com a 
verdade em nosso meio. Quando essa estrutura falha, dá-se a origem da Imprensa Alternativa, cujo papel político e social reside na resistência 
dos meios de comunicação hegemônicos. Pesquisar sobre a atuação feminina na imprensa alternativa se prova como uma discussão profícua por 
mostrar à sociedade a diversificação da imprensa desde a época da ditadura até os dias de hoje, bem como a seriedade deste trabalho no viés 
mais libertário, como por exemplo na internet. Nesse sentido, é de suma importância analisar os locais onde mulheres ocupam espaço e 
constroem carreira e, por isso, nasceu a seguinte indagação: por que as mulheres estão ocupando a mídia underground em vez de permanecerem 
na mídia mainstream já existente? Assim, o objetivo geral deste trabalho é pesquisar as motivações que levam as mulheres a ocuparem os 
espaços independentes amapaenses, sejam eles virtuais ou físicos, registrar as percepções sobre a vivência do underground, bem como seus 
desafios e limitações. Como objetivos específicos, é possível citar: a) analisar a inserção do gênero feminino na mídia amapaense nos dias atuais, 
especialmente no âmbito da imprensa alternativa; e b) discutir a questão da (des)igualdade de gênero dentro da área jornalística no âmbito local. 
No tangente à metodologia, o trabalho, de caráter qualitativo, será baseado em uma pesquisa bibliográfica e de campo. Três municípios do 
Estado do Amapá comporão o locus do estudo, a saber: Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Os sujeitos envolvidos serão mulheres engajadas na 
IA, como blogueiras, fotojornalistas, midialivristas, youtubers, que trabalham na Comunicação Comunitária, entre outras ocupações. O 
instrumento para coleta de dados será composto pelo gênero entrevista semiestruturada e não dirigida, com perguntas abertas. Com isso, vai ser 
possível dar cientificidade à pesquisa e alcançar os resultados pensados, tais como dar voz e espaço às mulheres que buscaram as Ciências Sociais 
Aplicadas como área de atuação.
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RESUMO

Um dos maiores desafios formação universitária é alinhar dois aspectos fundamentais do conhecimento: a teoria e a prática. Sabe-se que é 
preciso conduzir o estudante a aplicar na prática o que aprendeu em teoria permitindo que seja ela vislumbrada constantemente em sua 
atividade profissional. Em alguns Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), as práticas laboratoriais pretendem cumprir essa função, fidelizando os 
alunos ao curso e preparando-os para o passo seguinte da formação: o estágio externo  e, posteriormente a inserção no mercado de trabalho. 
Nesse contexto, foram estudadas as atividades desenvolvidas durante os três anos do Projeto Circulando Jornalismo João Uchoa para determinar 
como essa atividade laboratorial está sendo capaz de promover a articulação entre teoria e prática, refletir a constante transformação da 
identidade jornalística, estabelecer vínculos e, assim, contribuir para a formação profissional. Regido por ações que mantêm interface com as 
teorias, as relações humanas e as diversas áreas de atuação do profissional em jornalismo, com base nas entrevistas realizadas, identificou-se que 
o Circulando desperta nos alunos o desejo de participação ativa na vida do curso. Tais ações incluem a produção jornalística multimídia, em 
diferentes plataformas, o contato com a produção audiovisual e fotográfica, além de eventos periódicos de avaliação, reflexão e planejamento 
dos trabalhos. Através do estudo da estrutura do projeto e de entrevistas com o seu coordenador foi possível identificar suas conexões com 
novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Jornalismo, homologadas em 2013. Já a evolução dos formatos produzidos nos fez refletir sobre 
como teoria e prática se articulam na construção da identidade do Jornalista no século XX: um profissional que usa dispositivos móveis na 
produção de matérias de caráter multimidiático, posta periodicamente conteúdos jornalísticos nas redes sociais digitais, preocupa-se em atingir o 
público através de diversas plataformas, sem perder de vista questões como memória e pertencimento. Os estudantes percebem-se como 
protagonistas e agentes principais do projeto, na medida o Circulando vai se modificando e ficando com a ‘cara’ de quem dele participa. Aprender 
a trabalhar em equipe, uma das características da profissão, foi apontado pelos colaboradores entrevistados como seu maior aprendizado, além 
do fortalecimento da relação com o coordenador do curso – professor Milton Faccin -  criador e professor-orientador do projeto.  Os problemas 
identificados – dificuldades com o deadline, sobrecarga do orientador, falta de equipamentos e de apoio formal do campus – fizeram que a 
equipe se tornasse cada vez mais coesa em busca de um reconhecimento, que hoje já começa a ser concretizar institucionalmente e para além 
dos limites geográficos do campus demonstrando que o alinhamento entre a teoria e prática é capaz de dinamizar a vida acadêmica de um curso.
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Título: JORNALISMO, THREADS E CONTEÚDO NO TWITTER DA FOLHA DE S. PAULO SOBRE O GOVERNO DE JAIR BOLSONARO
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RESUMO

Neste artigo analisamos a utilização de threads pelo perfil da Folha de S. Paulo no Twitter para reunir e divulgar reportagens sobre as ações da 
presidência de Jair Bolsonaro. As threads são formadas por uma sequência de tweets encadeados que organizam e otimizam o entendimento de 
quem lê tais publicações. Para fazer esta discussão, observamos as mudanças que ocorrem no Jornalismo no período contemporâneo e de que 
modo é possível notar também modificações nas mídias, conteúdos criados e diálogos ou mesmo práticas de consumo com o público/leitores. É 
justamente a partir daí que fazemos este estudo de caso, que dialoga ainda com a Análise de Conteúdo e Etnografia Virtual. A metodologia teve 
importante papel neste estudo no momento em que analisamos os tweets da Folha de S. Paulo e coletamos as reações dos usuários. Após a 
coleta dos tweets fizemos uma triagem entre as reações positivas e negativas. Entre várias postagens escolhemos algumas que sintetizam as 
discussões abordadas. Utilizando a etnografia virtual e a Análise de Conteúdo interpretamos as interações dos usuários com as postagens do 
perfil do jornal. Com estas ferramentas mercadológicas percebemos que os usuários se valem do uso da linguagem irônica e bem-humorada para 
reagir as ações de cunho político. O trabalho aproveitou o contexto de crescimento da literatura sobre threads nas redes sociais, principalmente 
entre a grande mídia, para observar o uso da ferramenta pelo jornal. Com isso, chegamos à conclusão que a estratégia da Folha conseguiu atrair a 
atenção dos internautas e fazer com que os leitores consigam entender melhor as notícias e seu contexto. Evitando que a informação se torne 
obsoleta. Observamos todos esses aspectos com a ciência de que é necessário a reflexão da forma que divulgamos as notícias e a adequação a 
plataforma e seus respectivos usuários para ter um melhor aproveitamento da informação. A Folha de S. Paulo incita outros jornais a praticarem 
ações semelhantes nas redes sociais e procurarem desenvolver novas práticas para se aproximarem e atraírem o webleitor.
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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de mapear os estudos científicos realizados no Brasil a respeito da TV Social. De modo sucinto, a TV Social é 
caracterizada pela prática de assistir à televisão e ao mesmo tempo ler e/ou fazer comentários nas redes sociais, motivado pelo conteúdo 
televisivo exibido em tempo real, interagindo com outros telespectadores por meio do uso de múltiplas telas. As práticas de TV Social têm se 
intensificado a partir da popularização das redes sociais on-line, como Facebook, Twitter e WhatsApp, e dos dispositivos móveis, principalmente 
smartphones. Por ser um fenômeno recente e em plena construção, os estudos a respeito da TV Social são ainda iniciais no Brasil. Mesmo no 
âmbito internacional não há um consenso a respeito de determinados aspectos relacionados a essa prática, como as diferenças entre as 
experiências de “segunda tela” e de “TV Social”. No Brasil, os estudos são isolados e muitas vezes apresentam perspectivas que se contradizem. 
As ações relativas à TV Social aparecem com maior frequência no país no âmbito das telenovelas e são estudadas dentro do “guarda-chuva” da 
televisão transmídia. Muitos estudos que tratam das interações dos telespectadores na internet sobre a programação televisiva em tempo real 
acabam se apoiando em outros conceitos e aparecem em publicações que tratam de temáticas mais amplas, como televisão e interatividade, 
televisão e convergência digital, dentre outros. É o caso de trabalhos que abordam a repercussão de programas televisivos no Twitter sem fazer 
menção ao termo TV Social. Isso significa que o fenômeno da TV Social tem ganhado relevância nos estudos brasileiros acerca da televisão 
contemporânea, mas nem sempre é associado a este termo. O principal objetivo da pesquisa é mapear os trabalhos sobre a TV Social realizados 
no Brasil, através do levantamento das principais publicações científicas feitas no país, incluindo livros, publicações de trabalhos em anais de 
eventos científicos, artigos publicados em periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além do mapeamento, a pesquisa tem o 
intuito de analisar a evolução do conceito de TV Social no país, as práticas dos telespectadores e as estratégias das emissoras, identificando 
convergências e divergências em relação ao contexto internacional. O estudo visa contribuir com o avanço das pesquisas sobre esse tema no 
Brasil, a partir da disponibilização de dados quantitativos e qualitativos sobre o contexto brasileiro, por meio de publicação de artigos e da 
disponibilização gratuita de um e-book contendo os resultados do estudo. O percurso metodológico abrange em uma primeira etapa o 
levantamento das produções científicas relativas às experiências de TV Social, na área da Comunicação, no período de 10 anos anteriores ao início 
da pesquisa. A etapa seguinte será a leitura e a análise dos trabalhos. Por fim, será feita a publicação dos resultados da pesquisa em forma de e-
book. O estudo ainda encontra-se em andamento, na etapa de identificação das publicações. Como resultados parciais pode-se citar a 
inexistência de livros no Brasil que tratem de forma central da TV Social. Foram identificados, até o momento, 51 artigos publicados em 
periódicos da área avaliados pela CAPES como A2, B1 ou B2, 17 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado que têm como cerne a temática 
investigada e foram publicados nos últimos 10 anos no país. Como conclusão, ainda provisória, é possível observar que o maior volume de 
produções sobre essa temática é de autoria de graduandos, graduados e mestrandos, o que pode indicar o maior interesse por esse assunto entre 
pesquisadores mais jovens e ainda iniciantes como pesquisadores, já que as publicações em periódicos e congressos mais bem conceituados se 
restringem a pesquisadores mestres, doutorandos ou doutores. Além disso, o material levantado atesta a falta de uma definição consolidada do 
conceito TV Social no Brasil.
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RESUMO

Acerca dos discursos jornalísticos produzidos nos meios de comunicação, esta pesquisa buscou detectar a presença de diferentes vozes em um 
mesmo enunciado, através do uso das práticas discursivas e dos recursos linguísticos na construção do texto jornalístico opinativo. Para isso, 
escolheu-se as charges de Chico Caruso, publicadas no jornal O Globo durante o pleito eleitoral de 2018. Supõe-se como hipótese que as práticas 
discursivas são contaminadas por intertextualidade e dialogismo capazes de inserir a charge nas narrativas presentes no contexto político vigente. 
Isto porque o jornalismo é uma das áreas em que as práticas discursivas atuam com o objetivo de dar sentido e credibilidade ao assunto pautado. 
Assim, a cobertura jornalística de um fato está relacionada à percepção da realidade, que é mediada pelo discurso, a partir de visões de mundo 
que orientam o processo enunciativo, de modo que os discursos são produzidos com o intuito de, além de informar, aproximar o leitor do 
chamado real. As charges encontram terreno fértil na política, cuja construção narrativa é orientada para o humor e a irreverência. Por outro 
lado, um ponto chave para o campo político é a credibilidade, que encontra no jornalismo condiçÕes ideais para a construção da veracidade dos 
fatos, a partir do olhar sobre a política, visto que o jornalismo, por sua natureza discursiva, já detém a credibilidade junto à sociedade. Nesse 
sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar as escolhas linguísticas presentes nas charges do autor escolhido de modo a construir a sua 
credibilidade junto aos leitores. O que o chargista põe em pauta não é apenas o assunto noticiado, mas também a forma como ele conduz o olhar 
do leitor através das vozes mobilizadas em seu discurso. Conclui-se que que o chargista faz uma crítica social a medida em que desperta o 
pensamento crítico do leitor, quando traz para seu discurso a sabedoria popular presente no imaginário coletivo sobre a política. Por outro lado, 
pode-se concluir também que a coexistência de um pensamento comum entre quem emite e quem recebe o discurso contribui na interpretação 
das diversas vozes existentes no jornalismo opinativo, cujas escolhas linguísticas garantem a credibilidade do emissor a medida em que mobiliza 
um discurso polarizado, que encontra adesão ou repulsa no âmbito da recepção.
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RESUMO

A internet possibilitou que os sujeitos sociais pudessem se conectar e também tornar comum seus pensamentos, hábitos, tendências e até 
mesmo os discursos que atualizam crenças, valores, ideologias, a partir das redes sociais que se formam. Diferentes pessoas, de diferentes 
lugares se conectam e se encontram, com a possibilidade de se engajar e participar dos mesmos discursos. Raça, credo, religião, orientação 
sexual, política, entre outros temas, fazem parte do cotidiano da rede mundial de computadores, possibilitando incontáveis manifestações dos 
atores que fazem dela um dos canais de comunicação mais poderosos. Tais manifestações carregam em si, o que Michel Foucault, chama de 
vontades de verdades e tem o poder de determinar o silenciamento, exclusão ou interdição pela própria web, a partir de um discurso de ódio. O 
discurso de ódio, pelo entendimento jurídico, é qualquer tipo de discurso, conduta, gesto, escrita ou representada, proibida por lei que pode 
incitar violência, ofensas ou ações contra alguém ou um grupo de pessoas. O referido trabalho tem como objetivo geral analisar o discurso de 
ódio que circulou em um dos canais da web, envolvendo a figura do então deputado federal, Jean Wyllys, durante o anuncio sobre a desistência 
em assumir o terceiro mandato no ano de 2019 e como esse discurso digital alterou a relação com a notícia, no telejornal de maior audiência no 
país, segundo o Ibope Mídia, Jornal Nacional, como um dispositivo de poder e saber da sociedade. O estudo está em andamento e aborda, a 
partir da metodologia de análise do discurso, as mensagens de ódio deferidas na rede social digital Twitter, utilizando-se do método de 
observação e descrição do conteúdo e posteriormente, fará uma análise do Jornal Nacional, no período de 24 a 29 de janeiro de 2019 para 
entender como se reverbera os comentários da web no espaço analógico da grande mídia. Num resultado preliminar das mensagens analisadas 
até o presente momento, pode-se considerar que discurso de ódio é totalmente contrário das expressões da sociedade democrática, pois não 
busca diálogo e não permite a livre expressão, sendo uma imposição dos sujeitos que possuem certeza de sua superioridade. Deslocam suas 
ideias para o auxílio da pesquisa, além de Foucault, Raquel Recuero, Luiz Mauro Sá Martino, entre outros pesquisadores.
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RESUMO

As dificuldades enfrentadas pelo negro no território nacional é um problema histórico. Apesar de o Brasil ser a primeira nação do mundo, fora do 
continente africano a ter população afrodescendente, o racismo além de ser real, é perverso. Nesse sentido, essa pesquisa parte de um incômodo 
surgido no momento em que se nota uma baixa representação de jornalistas negras no telejornalismo brasileiro. levanndo em consideração os 
fatores históricos responsáveis pela construção da identidade nacional, pois além de ter que enfrentar o preconceito racial, pelo simples fato de 
serem negras, quando também é mulher e negra isso parece duplicar, assim como os desafios para a conquista dos direitos, bem como do espaço 
no mercado de trabalho. Ser mulher, ser negra, ser jornalista. Eis um desafio a ser enfrentado por aquelas que decidem seguir uma carreira nos 
meios de comunicação. Quer seja pela falta de enquadramento nos padrões estéticos que são impostos e cobrados pela mídia, ou pela baixa 
oportunidade de acesso a uma formação educacional mais avançada, que a maioria das mulheres negras não tem. Com isso, a inserção neste 
campo de trabalho se torna ainda mais difícil, inclusive quando a mídia nacional, mesmo tendo a população brasileira composta majoritariamente 
por negros, não os retrata. E quando há a retratação do negro na mídia, não o retrata em situações cotidianas, muito menos positivas (FERRO, 
2012). Desta forma, o mesmo pode não encontrar forças para transpor as barreiras que são postas em sua frente, pois vê-se desacreditado por 
não ter referências, tampouco se enxerga como fator essencial na construção da identidade nacional, já que é isso que é notado, se estivermos 
de acordo com os meios de comunicação. Consequentemente, a mulher negra se vê em maior desvantagem com tudo isso. Visto que a sua figura 
é sempre representada de maneira sexualizada, além de ser mostrada ocupando cargos de subserviência, ou seja, aqueles que não exijam um 
maior nível de escolaridade. Para o comunicólogo Marcelo Sabino Luiz: o preconceito contra a mulher negra sempre foi bem subterfugido, na 
mídia e sociedade, causa nelas um abalo psicológico, perante a sua situação nas relações enquanto cidadã ou pessoa, principalmente mediante 
ao mercado de trabalho (LUIZ, 2013). No que se refere ao jornalismo, a ausência da mulher negra, sobretudo nos telejornais, é evidente. E por 
mais contraditório que pareça, essa falta de negros no telejornalismo é notória também em território baiano, o estado com maior número de 
pessoas que se autodeclaram pretas, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 2010. Outro fato 
que atesta essa ausência negra é que quando se fala em mulher negra e jornalista, a primeira, e talvez a única, de grande referência que nos vêm 
à mente é a da jornalista Glória Maria, conhecida nacionalmente por seu trabalho na Rede Globo de Televisão. Isso não se deve apenas ao fato de 
ela ter sido a primeira repórter negra na TV brasileira, mas sim por ela ser uma exceção. Portanto, se há uma exceção, é porque existe uma regra, 
regra essa onde algumas poucas passam pelo gargalo (XAVIER, 2013). Nesse sentido, para falar do tema em questão e buscar entender os fatores 
que desenham o atual cenário da baixa representatividade de jornalistas negras baianas, iniciamos traçando um paralelo entre a quantidade de 
negros que têm acesso ao ensino superior, bem como a quantidade que se dispõe a estudar comunicação e que consegue uma vaga no mercado 
de trabalho. Em seguida é tratado sobre empoderamento, palavra nova, mas de grande relevância nas pautas negras e finalizamos fazendo um 
levantamento da atuação de mulheres negras no jornalismo baiano, levando em consideração o espaço que essas ocupam.
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Título: A ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E INFORMACIONAL NO ÂMBITO DO ATUAL CENÁRIO ESCOLAR
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RESUMO

O objeto de estudo desse artigo é a Alfabetização Midiática e Informacional e os principais atores relacionados a esse aprendizado, os professores 
e a unidade escolar. O foco é a não utilização da AMI nas escolas e as consequências que essa medida trás para os alunos. No início do advento da 
internet, a grande maioria da população do planeta não tinha acesso a essa nova tecnologia, isso logo mudou com a chegada das redes sociais, 
que agregaram uma forma mais dinâmica e divertida de sociabilização. A formação do indivíduo crítico começa a partir do conceito de saber o 
que pesquisar, pensar e interpretar, com a internet interligada diretamente com a educação, o processo de formação de um individuo 
questionador se torna mais fácil, o jovem que está sendo formado com essa hibridização da internet e da educação começa a pensar fora da 
caixa, pois surge novos pensamento que o próprio idealizou. Atualmente a internet encontra-se muito presente na educação, através de buscas 
na web e materiais de estudos digitalizado. Essa tecnologia pode ser uma grande aliada para os professores, visto que ajuda no entender de 
certos assuntos. A evolução das tecnologias de informação e de comunicação gerou diversas mudanças na sociedade, e este fato afetou também 
a educação. E é neste contexto que se faz necessário pensar sobre a possibilidade de um novo modelo educacional, com a inserção da AMI na 
educação, para que os processos pedagógicos possam, de fato, acompanhar os avanços que a sociedade vive atualmente, com as tecnologias e os 
meios de comunicação. O objetivo principal é explorar e apresentar o professor como um dos principais atores ativos da sociedade informacional 
e digital dos tempos atuais, se entrelaçando com o aprimoramento das habilidades e aptidões que a Alfabetização Midiática e Informacional 
poderá agregar na educação e ser mais um componente na didática educacional atual e futura nas escolas.  O estudo configura uma pesquisa de 
natureza básica, que servirá de auxílio para entender o assunto pesquisado. Neste contexto, a proposta desse artigo é apresentar conceitos que 
expliquem a não utilização da AMI nas escolas e identificar o porquê existe pouco conhecimento sobre o assunto, através de abordagem 
quantitativa. A presente proposta caracteriza-se como exploratória e explicativa para compreender a visão e a opinião dos professores sobre a 
AMI, utilizaremos como instrumento de coleta de dados um questionário. A inserção da AMI em sala de aula é um projeto, que pela UNESCO, já 
deveria estar efetivamente dentro das escolas desde a educação básica. Levantamentos ao redor dos educadores demonstram forte interesse 
dos mesmos em criarem competências para administrarem a AMI em sala de aula, pois garantem a importância de educar para os meios, e os 
benefícios que este fato proporcionaria para a sociedade em geral. Esta pesquisa pôde esclarecer as dúvidas acerca da AMI e de sua importância, 
dando voz a necessidade de estratégias que permitam a efetiva inserção do projeto em espaços educacionais, e em como os professores tornam-
se protagonistas nesse processo, com planejamento e gestão eficaz, podendo diminuir atrasos e proporcionar um novo modelo educacional. 
Apesar da sociedade informativa e conectada de hoje, ainda é pouco levantado questões que relacionem e integrem as áreas de Comunicação e 
Educação. A Alfabetização Midiática e Informacional está disponibilizando um debate onde poderá acarretar em diversas ramificações para o 
cenário acadêmico-científico que retornem com soluções positivas para ambos os lados. O professor pode ser a chave da união desses meios para 
que uma comunidade bem informada, com os devidos recursos, transforme o curso da geração digital que está sendo fomentada em uma sala de 
aula.
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RESUMO

Além de cumprir o seu papel de publicizar, fornecer novas experiências, entreter, comover e conscientizar, a Publicidade também perpassa 
questões sociais como a da representação das mulheres, que há muito foram objetificadas. Contudo, atualmente, há um emergente fenômeno de 
emprego do discurso feminista para o empoderamento feminino nas campanhas comerciais, o chamado femvertising (OLIVEIRA-CRUZ, 2018; 
RAIOL; SOUSA; GOMES, 2016; BELMIRO et al, 2015; BOARINI, 2016; HECK; NUNES, 2016). Seria esta uma tendência de mercado e uma solução 
adotada por marcas que outrora causaram polêmica ao representar negativamente a mulher?Principalmente agora com as mídias sociais digitais, 
que estão à disposição da comunicação publicitária e também servem à crítica popular, através de moções de repúdio, boicotes, mensagens de 
apoio e identificação ou não com estas campanhas. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo compreender como a representação das 
mulheres e o discurso do empoderamento feminino foram trabalhados por marcas que têm as mulheres como seu público-alvo e que 
destacaram-se, anteriormente, no quesito femvertising ou por polêmicas em decorrência do uso equivocado da imagem das mulheres em suas 
comunicações. Esta pesquisa teve um caráter qualitativo e exploratório, caracterizado como um estudo de caso (LAKATOS; MARCONI, 2010). 
Foram analisadas a Avon e O Boticário em campanhas atreladas à datas comemorativas com foco nas mulheres, como o Natal e o Dia 
Internacional da Mulher em 2019 e 2014 para efeito de comparação. Os filmes comerciais foram veiculados tanto na mídia massiva, quanto nas 
digitais, principalmente, no Facebook. Também observou-se as interações do público nas redes sociais com esses conteúdos e discursos para se 
entender a recepção das diferentes estratégias. Foram coletados e analisados os 50 primeiros comentários do Facebook em cada peça estudada. 
Para as análises das peças e dos comentários, usou-se duas categorias e suas subdivisões: representação (biotipo, comportamento e composição 
da cena) e discurso (textos da peça e falas da personagem). Como exemplo, temos o caso da Avon que, no passado, foi criticada por suas 
consumidoras por falta de diversidade humana e racial na campanha de 2014 e, em resposta, a marca se reposicionou diversificando a escolha de 
suas “garotas propagandas”, que também passavam a ideia de atitude de empoderamento (BRANDÃO, 2016). Na peça comercial de Natal de 
2014, são mostradas famílias tradicionais na troca de presentes do jantar de natalino em ambientes emotivos e familiares, as mulheres 
representadas usam maquiagens sóbrias, roupas elegantes; há diversidade de raça com a presença de um casal negro e de idade. As personagens 
falam das personalidades das suas presentadas, dando ênfase ao cuidado e dedicação delas à família. Em 2018, em uma colagem de outras 
campanhas, o foco está nas personagens que dançam, riem, interagem, usam maquiagens fortes e coloridas, tatuagens e pierecings. No geral, as 
marcas estudadas demonstraram comprometimento em incluir diversidade na representação das mulheres, exibindo também mulheres negras, 
crespas, gordas, adultas, idosas e tatuadas em suas peças. As marcas também apostaram na valorização das personalidades, da união e do 
empoderamento das mulheres. A repercussão do público demonstrou boa aceitação das peças e das mulheres representadas e muitas
consumidoras se sentiram bem representadas. Concluímos que tais marcas, diferente do passado, assumiram a causa de melhor representar as 
mulheres e, inclusive, têm se utilizado, por vezes, do discurso de empoderamento em suas publicidades não apenas para evitar polêmicas mas 
também para melhor engajar seus públicos, gerar viralização e conversação nas redes sociais.
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RESUMO

Tendo em vista o processo de pesquisa em fluxo para tese de doutorado em Linguística Aplicada, enseja-se analisar anúncios publicitários 
descorteses sexistas, à luz dos Atos de Fala austinianos e das questões de gênero, vinculados – pela iterabilidade e pelo uptake austiniano – a 
uma Comunidade de Prática Descortês. Sabe-se que a descortesia presente nos atos de fala desses anúncios publicitários performatiza violência 
linguística que afeta a imagem social (Face) dos sujeitos, à medida que é produzida, circulada e recepcionada. Considera-se também que o 
recurso da não-intencionalidade nessas interações não justifica a não-culpabilidade dos anunciantes e agências publicitárias, pois há 
responsabilidade dos atos iteravelmente performatizados, dadas as circunstâncias contextuais. Além disso, é notório que a Comunidade de 
Prática Descortês agrega e reforça, pelos modos de operação da ideologia e suas estratégias de construção simbólica, os atos de fala descorteses 
que são “açoites” (fustigação) no corpo-vítima. Dessa forma, esta tese parte de uma nova questão que é resultado de muitas inquietações sociais 
e de um posicionamento de militar no combate à violência contra a mulher, na luta por igualdade de gênero e harmonia nas interações. Trata-se 
de uma nova compreensão crítica acerca do modus operandi dos agentes da Comunidade de Prática Descortês que performatizam descortesia à 
mulher e são responsáveis pela violência linguística no discurso publicitário que pode resultar numa gramática cultural da descortesia de 
fustigação que legitima, dissimula, fragmenta e reifica o sexismos, a misoginia e a violência contra a mulher nas interações sociais, associando-se 
à Comunidade de Prática Descortês, através dessas estratégias de construção simbólica da ideológica. Por essa razão, acredita-se ser conveniente 
a produção, ao final desta tese, de uma gramática cultural para analisar tais atos de fala descorteses, vinculados em categorias concernentes às 
Comunidades de Prática Descortês, entendidos aqui como quadros de comportamento, constituídos pelas repetições-iterações desses mesmos 
atos de fala em jogos de linguagem. Quanto às justificativas, esta tese está sendo gestada como um sinal de militância na luta contra a 
desigualdade social, exclusão, preconceito e violência linguística, cuja fonte reside na ignorância, na intolerância e na manipulação ideológica. 
Este trabalho tem a metodologia de pesquisa qualitativa, pois permite realizar esses processos “transversalmente”, e no que concerne à 
classificação da pesquisa, a forma descritiva é desenvolvida, porque realiza descrições das características dos fenômenos 
linguísticos/socioculturais, estabelecendo associações entre variáveis prático-teóricas, determinando, pela análise, a natureza dessa relação e 
colaborando com uma nova visão do problema. Já o método de abordagem de pesquisa, será seguido o hipotético-dedutivo, que parte da 
generalização para a particularidade, para então propor sistemas analíticos que descrevam e expliquem a realidade. Quanto ao corpus, vai ser 
composto por ações publicitárias vinculadas ao site do CONAR. Trata-se de campanhas publicitárias ou peças publicitárias avulsas que serão 
denunciadas e julgadas, por violar alguma das regras do Código de Ética do referido órgão. Diante do vasto número de processos instaurados pelo 
órgão, foi necessário fazer uma escolha de dados representativa para este estudo. Sendo assim, serão selecionados casos em que os discursos 
publicitários violentos e descorteses contra a mulher são mais expressivos, ao longo do ano 2019. Cada anúncio será estudado à luz das 
categorias da Comunidade de Prática Descortês, auxiliados pelas reflexões sobre Pragmática Cultural, violência linguística e os modos de 
operação da ideologia, para evidenciar uma gramática da descortesia que subjaz às experiências de vida de quem promove significados de 
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RESUMO

A internet, por meio das redes sociais, privilegiando facebook, instagram e twitter, representam um dos principais meios de acesso à informação 
pelas classes menos privilegiadas. Desse modo, de que forma essas noticias, informações e ideologias são recepcionadas por estes sujeitos? 
Afunilando para assuntos como racismo, feminismo e movimentos lgbtqi+, os quais seriam discutidos muito criticamente dentro de espaços do 
saber, como nas universidades - meios estes aos quais grande parte das populações menos privilegiadas não têm acesso -, de que forma chegam 
ou se de fato chegam a essas pessoas como tipos de fala de identificação, luta e resistência? A internet deu voz para esses movimentos e 
potencializou suas vozes, fazendo-os reverberar em cada vez mais lugares. Tratar exclusivamente do movimento feminista no Instagram é tratar 
de acesso a informações que não são dadas a maioria das mulheres, jovens e adultas de forma geral. No entanto, mulheres de classes mais baixas 
sofrem mais com a falta de informação e com o patriarcado; focar em como elas recepcionam conteúdos como masturbação feminina, 
desconstrução de padrões de beleza, assédios e outros é uma forma de poder fazer com que cada vez mais mulheres possam se reconhecer e se 
pertencer, lutar contra situações de opressões, pois possuem conhecimento que elas existem e dessa forma se empoderarem e empoderarem 
outras mulheres. O objetivo desta pesquisa é analisar as recepções de páginas feministas por jovens mulheres, entre 15 e 24 anos, moradoras das 
periferias da cidade de Belém, por meio da rede Instagram e questionar para quem é feito o conteúdo feminista propagado no Instagram; 
pretendendo levar à luz a discussão de que, se, dentro dessa rede, o movimento feminista consegue alcançar, para além das fronteiras 
presenciais de universidades e ambientes privilegiados, uma classe de mulheres com as quais o movimento precisaria estar integrado. A iniciação 
do trabalho se deu com a filtragem do estudo à região metropolitana de Belém, fazendo levantamento quantitativo e qualitativo de instagrams 
feministas. Dentre os perfis, foram selecionadas três páginas feministas no Instagram, pelo critério de número de seguidores e engajamento nas 
postagens: @femiinismo, @paginafeminista e @projetoeusouminha. A partir dessa escolha, será feita uma etnografia virtual, no período de 
agosto a outubro de 2019, buscando identificar falas de agradecimento à página por determinado post, amigas se dando apoio por meio da 
publicação, desabafos e outras situações que a pesquisa, após iniciada, pretende identificar. Além da análise de sentimentos referente às 
postagens de maior interação, serão feitas entrevistas semi-estruturadas com as organizadores dos referidos perfis, além de grupos focais com 
jovens mulheres, moradoras de periferias. Serão considerados como referencial teórico para a pesquisa o estudo de autoras como Simone de 
Beauvoir, Judith Butler, além de Stuart Hall e Jesús-Martin Barbéro. A partir dos resultados da primeira etapa, o projeto prevê a criação de um 
perfil feminista no Instagram, produzido em colaboração com o grupo de mulheres entrevistadas, cujo conteúdo pretende  se embasar a partir 
das vivências e experiências compartilhadas com o grupo. A ideia é buscar formas deste tipo de conteúdo ser propagado, também, para as 
mulheres que têm menos acesso às informações pelas redes sociais.
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RESUMO

O papel da propaganda na política é de vital importância, servido para auxiliar os candidatos a divulgarem suas propostas e angariar votos para 
sua candidatura. Para verificar a situação da corrida política as pesquisas de intenção de votos demonstram a situação do cenário político e com 
isso acabam contribuindo na decisão dos indecisos na reta final das campanhas. Porém, muita compra de informação e muita omissão de fatos 
leva o brasileiro a descrer que algum candidato possa, futuramente, mudar as condições desse contexto. Consequentemente, várias notícias 
falsas, popularizadas pelo termo Fake News, podem vir a ser aceitas como verdade absoluta facilmente pela população. Diante disso, percebeu-se 
a necessidade de investigar a seguinte problemática: As notícias falsas têm poder de influenciar o voto? Sendo assim, o principal objetivo desta 
pesquisa é identificar o poder de fake news no comportamento de estudantes universitários quanto a escolha dos candidatos ao cargo de 
Presidente da República nas eleições de 2018. A pesquisa possui finalidade causal, de natureza quantitativa por meio de pesquisa de campo, 
sendo aplicada aos estudantes do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O cronograma de aplicação da pesquisa aconteceu entre os dias 
quinze de setembro e seis de outubro de 2018 por uma amostra não probabilística por conveniência de 46 estudantes. No questionário foi 
colocado questões de caracterização demográfica e social e também abordadas questões sobre o engajamento politico do respondente, por fim, 
o entrevistado indicava sua intenção de voto para o cargo de Presidente da República, sendo que após indicado era fornecido uma notícia falsa 
sobre o mesmo, após o conhecimento sobre a notícia o respondente deveria responder se após a ciência da notícia ele continuaria tendo a 
intenção de votar no candidato. Por fim, todos os respondentes eram informados que a notícia fornecida sobre o candidato era falsa. Por meio da 
caracterização da amostra, observa-se a predominância do público feminino (52,2%) sobre o masculino (47,8%). A faixa etária predominante foi 
de jovens entre 21 a 25 anos. Quanto ao questionamento sobre o debate político nos trinta dias anteriores ao dia da resposta, os entrevistados, 
em suma, demonstraram forte envolvimento. 67,4% dos entrevistados, quase diariamente falavam sobre o assunto. Porém, nem todos os 
entrevistados pesquisaram ou leram sobre política. 34,8% dos respondentes revela que somente às vezes se submete à busca sobre o assunto, o 
que demonstra que a escolha do candidato já estava fechada antes do período eleitoral, uma vez que os estudantes universitários 
acompanharam a carreira política de seu candidato, demonstrando uma possível mente fechada para novos pretendentes. Seguidamente da 
aplicação do questionário aplicado aos estudantes universitários, conclui-se então que, fazendo parte da realidade apenas de uma fatia desse 
segmento, percebe-se, a partir do questionário, que os alunos de graduação acompanham a carreira política de um potencial candidato sem se 
atentar para a contextualização política. A construção da imagem individual de um herói, sem a abertura para concorrência, busca por informação 
e comparação fragiliza a opinião do estudante para que este fique vulnerável à disseminação de fake news, sendo uma possível vítima de 
manipulação ou influência de fatos inautênticos, usados propositalmente para bem próprio e controle social. Fato confirmado, segundo dados do 
questionário, pela pouca incidência de estudantes cientes de que estavam lendo notícias falsas, ou seja, o objetivo geral atingido demonstra que 
os estudantes universitários podem ser vítimas e disseminadores de notícias falsas involuntariamente, pela carência de busca de informações e 
leitura de conteúdos confiáveis acerca do tema.
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RESUMO

A Marvel é uma das grandes produtoras de conteúdos transmidiáticos da atualidade sendo assim um caso de sucesso da cultura da convergência 
midiática (JENKINS, 2009), investindo no conhecido Universo Cinematográfico Marvel, espaço no qual muitas histórias de super-heróis se 
conectam e coexistem. Contudo, o sucesso da Marvel não se limita aos cinemas, há também produção de conteúdos para diversas outras mídias, 
o que também ajuda a diversificar a base de fãs e as receitas, o que pode ser observado pelas inúmeras oportunidades de publicização de marcas 
parceiras em suas produções e pela venda de produtos franqueados. Além de ser um grande case de fixação de marca (KELLER; KOTLER, 2006), a 
Marvel e seus produtos já foram estudados por outras pesquisas sob o tema da convergência midiática (FONTENELE, 2017; CARDOSO, 2015; 
PEREIRA; TESSALORO, 2018; RIBEIRO; GOSCIOLA, 2018). Mesmo assim, consideramos importante estudar tal marca e suas estratégias de 
comunicação em multimeios, propondo o enfoque em um produto que, mesmo sendo de baixo orçamento em comparação aos filmes, assume 
uma importante posição para conexão de histórias e de mídias, ajudando também na ampliação da exploração do mercado e no engajamento do 
público. Logo, o objetivo deste trabalho foi verificar como a Marvel utiliza a estratégia da narrativa transmídia para fixação da sua marca, 
considerando a série para TV Agentes da S.H.I.E.L.D como um importante ponto de conexão para as demais histórias da franquia no universo 
transmidiático da Marvel. A série foi lançada em 2013 nos EUA com o título original Agents of S.H.I.E.L.D; é uma produção da parceria Marvel-
ABC; sua adaptação para a versão brasileira é chamada de Agentes da S.H.I.E.L.D; e é transmitida pelo canal ABC e, no Brasil, pelo Canal Sony. 
Além de manter uma história própria, esta série faz conexão com o Universo Marvel dos super-heróis, tendo aparecido pela primeira vez nas 
cenas pós-créditos do filme ‘Homem de Ferro’ (2008). Para a realização da análise proposta, foram observadas as cinco temporadas da série, 
lançadas entre 2013 e 2018 em busca de conexões com outras histórias da mesma marca. Dessa forma, foram criadas duas “linhas do tempo”: 
uma que conecta a série, principalmente, com os filmes e outra que a liga com outras mídias. Na primeira linha do tempo, a série é apresentada 
como um ponto de conexão e encontrou-se menções aos filmes e séries: Os Vingadores (2012), Thor: O mundo Sombrio (2013), Homem de Ferro 
3 (2013), Capitão América: Soldado Invernal (2014) – (1ª temporada); Thor (2013), Capitão América: Soldado Invernal (2014), Agente Carter 
(2015), Vingadores: Era de Ultron (2015) – (2ª temporada); Capitão América: Guerra Civil (2016), Inumanos (2017) – (3ª temporada); Motoqueiro 
Fantasma (2007), Vingadores: Era de Ultron (2015), Doutor Estranho (2016) – (4ª temporada); Guardiões da Galáxia: Vol 1 e 2 (2014-2017), 
Vingadores: Guerra Infinita (2018) – (5ª temporada). Na segunda linha do tempo, a série assume o papel de ponto de partida para novas histórias 
e produtos. As conexões foram com: a web série Slingshot, uma coleção de 12 volumes da HQ’s inspiradas na série; o filme Os vingadores; a 
produção televisionada Inumanos; o jogo mobile MARVEL Torneio de campeões; o produto funko; e a animação Marvel Rising. Portanto, como 
resultado, demonstramos que a série Agentes da S.H.I.E.L.D cruza as histórias das produções para o cinema e que ela também dar origem a 
produções para outras mídias. Com isso, entendemos que para a eficácia das narrativas transmídia como estratégia de fixação da marca faz-se 
necessário um produto para o qual todas as demais histórias possam convergir e também se originar. Além, é claro, do uso de objetos, eventos e 
personagens que ajudem a conectar todo o universo de histórias.
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RESUMO

O empreendedorismo sustentável tem ocupado espaço na criação de novas empresas que buscam adequar seus produtos e serviços, em função 
das exigências de um novo consumidor, mais consciente que está a surgir. Seu crescimento, também se justifica pela necessidade de gerar um 
equilíbrio entre a rentabilidade financeira e desenvolvimento econômico com a justiça e o bem-estar social, a conservação ambiental e a 
utilização racional dos recursos naturais. Desta forma, muitas empresas passam a fazer uso do empreendedorismo sustentável, como agente de 
transformação social e econômica, a fim de encontrarem soluções para os impactos negativos que são gerados pelos processos produtivos. No 
setor têxtil, as temáticas relativas ao gerenciamento de seus descartes, tornam-se ainda mais evidentes, em função da relevância deste segmento 
na economia mundial. Na Europa, por exemplo, segundo dados da Eurostat, são descartadas 5,8 milhões de toneladas de resíduos têxteis todo 
ano, sendo 75% encaminhados para aterros sanitários ou para incineração e apenas 25% para a reciclagem. Especificamente em Portugal, de 
acordo com o INE, em 2017, das 58.182 toneladas de resíduos têxteis descartados, 25% foram eliminados sem nenhuma operação de valorização. 
O contexto apresentado, leva os autores a compreenderem as mudanças que estão a ser implementadas pelo setor têxtil e de vestuário em busca 
de novos sistemas de gestão de resíduos que possam incorporar o conceito de sustentabilidade na tentativa de minimizar crises ecológicas e 
sociais, visando a manutenção e perpetuação dos recursos para as gerações futuras. Assim, o presente artigo tem como objetivo principal realizar 
um estudo exploratório a fim de analisar a estrutura dos modelos de negócios, com foco no empreendedorismo sustentável, no sentido de 
minimizar os impactos ocasionados pelos resíduos têxteis, por meio do reuso ou da reciclagem.  A estratégia metodológica parte de uma pesquisa 
qualitativa, que utilizou como método um estudo de caso, a fim de para isso, a marca Vintage for a Cause, que atua como uma empresa de moda 
na produção de vestuário ético e sustentável em Portugal, foi escolhida como unidade de análise para o estudo de caso deste trabalho. A seleção 
deu-se, pelos diferenciais de seu modelo de negócio pautado pela economia circular e pela geração de impacto ambiental e social. Com base nos 
dados que foram coletados e analisados, os autores conseguiram perceber e avaliar estratégias que o potencializam modelos de negócios com 
foco na economia circular para geração não apenas de lucro, mas para o equilíbrio do desenvolvimento social, ambiental e econômico. Com isso, 
eles esperam que o trabalho possa torna-se relevante na construção do conhecimento para futuras investigações sobre os modelos de negócios 
que estão a gerir resíduos têxteis, pautados pelo empreendedorismo sustentável assim como para a reflexão de novos caminhos em busca de 
sociedade mais justa e sustentável.
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RESUMO

O principal escopo deste trabalho se volta para o estudo das políticas públicas de turismo em Roraima, o qual vem sendo trabalhado por seus 
artífices locais sob uma série de paradigmas. O objetivo geral consistiu em compreender como as políticas de turismo (oriundas das esferas 
nacional, estadual e local) foram articuladas no sentido de projetar os municípios de Roraima enquanto núcleos turísticos, chegando a tornarem-
se regiões turísticas por meio do Programa de Regionalização do Turismo – PRT. A análise dessas políticas de turismo empreendidas em Roraima, 
no intuito de projeta-lo como destino turístico nacional, encontraram diversos gargalos, revelando um conceito ainda pouco tratado pela 
academia, que diz respeito ao tempo do turismo. Ainda nesse mote, o estudo buscou compreender os aspectos balizadores da construção de 
Roraima enquanto destino turístico, o papel da capital Boa Vista como destino indutor do turismo regional, entre outros aspectos. Para tanto, a 
metodologia empregada consistiu numa sistematização de dados, obtidos pela revisão da literatura, pesquisa hemerográfica no jornal Folha de 
Boa Vista, entrevista com os integrantes do Fórum de Turismo de Roraima, análise de documentos e projetos oficiais disponibilizados pelo 
Ministério do Turismo (MTUR), Departamento de Turismo do Estado e de seus municípios, no intuito de identificar quais ações e políticas foram 
planejadas com vistas ao escopo turístico de cada região e núcleo turístico. Os dados foram sistematizados em três categorias de análise e 
discutidos (Turismo em Roraima, Política de Turismo em Roraima e Desenvolvimento do Turismo). Os resultados apontam para uma série de 
ações desconexas, que não puderam proporcionar condições necessárias para que o turismo pudesse se desenvolver plenamente em Roraima, a 
exemplo das políticas nacionais que não foram adaptadas à realidade regional, as dificuldades dos núcleos turísticos operarem no tempo do 
turismo e a ausência de recursos e de capital social capaz de integrar todos esses meandros.
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RESUMO

O presente artigo trata-se de um estudo de caso do Theatro José de Alencar, localizado em Fortaleza –CE, que teve como objetivo geral analisar o 
teatro com relação a sinalização e evidência turística, para alcançar essa finalidade foram pré-estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
Descrever os métodos utilizados para a identificação de problemas relacionados a sinalização turística; identificar a sinalização turística no 
entorno do Theatro José de Alencar; propor melhorias para o planejamento do equipamento. O presente trabalho pretende responder a seguinte 
pergunta: Como o planejamento pode influenciar a evidência Turística do Theatro José de Alencar? Metodologicamente, foi feita uma análise 
quantitativa, utilizando um questionário com perguntas abertas e fechadas para obter informações dos turistas/residentes, facilitando a coleta de 
dados, aplicado no próprio teatro. Também foi feita uma análise qualitativa, tendo como base o estudo de caso por meio de uma pesquisa 
exploratória, nessa etapa da pesquisa foi identificada e analisada a logística das sinalizações turísticas relacionada ao Theatro José de Alencar. A 
pesquisa surgiu através da curiosidade do pesquisador que sempre observou como o planejamento interfere no desenvolvimento da atividade 
turística, tendo em vista isso, o trabalho exposto apresenta conceitos e pesquisas voltados para o planejamento e a sinalização turística, 
indicando as principais informações arquitetônicas e históricas do objeto pesquisado, ressaltando a sua relevância para a esfera do turismo, além 
disso, a pesquisa irá focar em um público alvo específico: Turistas e residentes, para expor os problemas que o equipamento enfrenta 
atualmente. Relacionado aos resultados da pesquisa, dentro da concepção de evidência, o pesquisador considerou três aspectos: a motivação 
que o turista/residente ia ao teatro; problemas relacionados ao percurso até o equipamento; percepção que o turista tinha com relação a 
sinalização turística no teatro, tendo em vista o que foi apresentado o pesquisador aplicou um questionário em 17 pessoas, dentre eles turistas e 
residentes e chegou à conclusão que a maioria dos entrevistados iam para o equipamento cultural por causa dos shows artísticos, 29,41% tiveram 
problemas com a segurança do local (entorno), 11,76% informaram que tiveram dificuldade com a sinalização turística, 60% dos turistas 
entrevistados não conseguiram identificar nenhuma sinalização voltada para o equipamento . Posteriormente o pesquisador fez um mapeamento 
das sinalizações turísticas relacionadas ao Theatro José de Alencar no centro de Fortaleza –CE, com o objetivo de tanto identificar esses sinais 
quanto analisa-los. Com essa pesquisa o pesquisador chegou à conclusão que existem 17 sinalizações que identificam o teatro, voltadas para o 
tráfego de carros, porém nem todas possuem uma coerência, o que dificulta, principalmente para os turistas, na locomoção pela cidade. Além 
disso durante todo o período de pesquisa não foi identificado nenhuma sinalização exclusivamente para pedestres.
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RESUMO

O turismo de negócios apresenta uma grande importância para o crescimento da economia com a globalização e, portanto, da economia global, 
exigindo cada vez mais interesse nesse setor de oportunidades de negócios associados a viagens de profissionais de diversas áreas. Esse tipo de 
turismo agrega valores relevantes à localidade. A partir das informações expostas, e com toda a magnitude desse tipo de turismo, surge o 
seguinte questionamento: quais os impactos provocados pelo Complexo Industrial e Portuário no distrito de Pecém (CIPP) no município de São 
Gonçalo do Amarante – CE, referente ao turismo de negócios? O estudo tem como base o seguinte objetivo: analisar os impactos provocados 
pelo CIPP. Como objetivos específicos: entender o processo de implantação do complexo industrial e portuário de Pecém e a sua relação com o 
surgimento ou desenvolvimento do turismo de negócios, na região em questão; e identificar a oferta turística após a implantação do CIPP. A 
metodologia aplicada a este trabalho foi descritiva, qualitativa e exploratória, com enfoque para a metodologia de estudo de caso utilizando 
fontes de pesquisa, tais como: textos, sites, artigos acadêmicos, livros, e monografias que abordam o tema, para maior embasamento teórico e 
prático acerca do assunto abordado com aplicação de entrevista semiestruturada. No Ceará, temos um grande polo Industrial e Portuário, que 
fica localizado a 60 quilômetros de Fortaleza, capital, onde há um forte do turismo de negócios, sendo em São Gonçalo do Amarante, região 
metropolitana de Fortaleza. São Gonçalo do Amarante se divide em seis distritos, no qual voltaremos o foco para o distrito de Pecém, que é onde 
está localizado o complexo industrial e portuário do Pecém. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPCE), o 
município possui a 2ª maior renda per capita (por pessoa) do estado e posição geográfica estratégica em relação aos principais mercados 
mundiais, a infraestrutura, os instalados, além dos benefícios fiscais administrativos para as empresas decorrentes da existência de uma zona de 
exportação. Está distante apenas seis dias dos EUA e sete dias da Europa, em relação aos demais portos do país. Pecém está no 2° lugar no 
ranking de desempenho dos portos do Brasil. A meta até 2030 é transformar o Porto no 5º maior porto do Brasil, e já está caminhando para isto, 
pois a taxa de crescimento é de 22% ao ano, o que não é comum nas empresas um desempenho tão alto, ainda mais quando o país passa por 
uma crise econômica. Sendo que as movimentações (exportação e importação) foram recordes, muito em função da siderúrgica com a 
exportação das placas de aço que iniciaram na metade do ano de 2017. Pecém também participa da maior feira de logística da América Latina 
que acontece todos os anos. Observamos que, de forma geral, os impactos positivos são maiores que os negativos, pois a região está em uma 
constante crescente, com empregos diretos e indiretos, empresas âncoras que contribuem para o aumento de emprego e renda da população, 
melhoria de estradas para acesso ao CIPP, cursos oferecidos para atender à demanda, dentre vários outros fatores que contribuíram para a 
melhoria do município.
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RESUMO

As reformas ministeriais fazem parte de uma dinâmica comum nos governos. A criação ou extinção de ministérios, geralmente ocorre sob um 
argumento de redução de custos ou para dar destaque a um determinado setor, além, obviamente, de razões políticas, como a troca de apoio 
político.  No ano de 2018 o cenário do meio ambiente no Brasil foi abalado pela possibilidade da extinção do Ministério do Meio Ambiente -
MMA, frente à proposta de união deste com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. A declaração do presidente eleito em 
2018, Jair Messias Bolsonaro, sobre a união dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e Meio Ambiente - MMA gerou 
grande preocupação e diversas discussões. O presente ensaio traz o resgate de algumas reflexões sobre os impactos e consequências que tal 
medida traria para o cenário ambiental do Brasil. Partimos da ideia de antagonismo proposto por Laclau e Mouffe (1985), para problematizar a 
relação entre o MMA e o MAPA. Nosso atual momento, guarda semelhanças com o cenário presente no início do governo de Collor. São tempos 
incertos em todo o mundo, e ainda mais no Brasil. Com todos os problemas que temos atualmente, a proposta de governo de Bolsonaro, possui 
uma bandeira já levantada por Collor em seu governo: a modernidade e o mercado. O MAPA sempre esteve presente nos governos brasileiros, 
após 1985. Apesar de ter sua nomenclatura alterada por algumas vezes (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária – Collor (1990), Ministério da 
Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária - Franco (1992), Ministério da Agricultura e do Abastecimento – Cardoso (1995), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Lula (2003), Ministério da Agricultura e Pesca – Dilma (2015) entre outros.  No atual governo (Temer), o 
Ministério é apenas Ministério da Agricultura. Lembremos que, o Ministério do Meio Ambiente foi criado e 1985, no governo Sarney, com a 
denominação de Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Ao longo dos anos e com novos presidentes, a pasta foi tendo sua 
nomenclatura alterada. No ano de 1989, o ministério dedicado ao meio ambiente foi extinto desta categoria. Apenas em 1992, durante o governo 
de Itamar Franco, que o Meio Ambiente, retornou ao status de ministério, mantendo-se deste então nesta categoria. Passado-se, mais de 30 anos 
depois do fim da Ditadura, refletir sobre Tancredo Neves e a redemocratização do Brasil é uma tarefa necessária, afinal, em meio aos inúmeros 
problemas vividos pela população brasileira na atualidade, precisamos pensar seriamente sobre o tipo de democracia que temos construído 
desde os anos 1980 (DIAS, 2015). Apesar do desfecho parcial, com proposta de unir os ministérios descartada, ainda temos duas grandes 
incógnitas: quem será o ministro do Meio Ambiente (bem provavelmente alguém ligado ao agronegócio – desejo antigo da bancada ruralista) e, 
como será sua atuação frente ao cenário já desenhado de apoio irrestrito ao agronegócio. O antagonismo existirá apenas no papel? Concluímos 
que, apesar da proposta não ter se concretizado, há um claro posicionamento de uma política neoliberal em detrimento ao meio ambiente, com 
fortes indícios de uma atuação dominante dos interesses ruralistas sobre os ambientalistas.
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RESUMO

A competitividade no agronegócio exige que os produtores adotem métodos e procedimentos que possam auxiliar no planejamento e na 
organização de suas atividades, indo também para as questões operacionais do seu negócio não somente ao planejamento produtivo, mas 
mostrando que as atividades e produções antes desenvolvidas somente dentro da porteira das fazendas, agora também se destacam fora delas. 
Na cadeia logística do agronegócio o transporte possui grande importância para disponibilizar os produtos até o cliente consumidor. Segundo os 
dados econômicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil é o segundo maior produtor de grãos no mundo com uma produção 
de 116 milhões de toneladas por ano. No entanto gera alguns impactos negativos em virtude, principalmente, das emissões de carbono no 
transporte dos grãos. No Brasil, as emissões de CO2, também vêm aumentando gradativamente e, estas emissões estão diretamente associadas à 
queima de combustíveis fósseis. O desafio para as empresas reside na redução dos custos e dos riscos associados, tendo que lidar com as 
exigências de redução nas emissões. Repensar um mundo de carbono restrito exige o desenvolvimento de estratégias capazes de lidar com esse 
novo contexto de mercado, buscando obter vantagem competitiva. As empresas têm alcançado alguns benefícios com a redução voluntária das 
emissões de gases de efeito estufa como o carbono, por isso é importante optar por modais menos agressivos ao meio ambiente, ou seja, da 
transferência de volume das rodovias para o transporte hidroviário que são menos poluentes. O transporte aquaviário tem um custo menor se 
comparado ao rodoviário; reduzido consumo de combustível; grande capacidade de transporte; melhores condições de segurança, gerando 
menores índices de avarias; e menor impacto ambiental. A Cidade de Barcarena no Estado do Pará, é um município que possui uma área 
estratégica para o escoamento de grãos, o investimento iniciado no terminal portuário em estudo permitiu transformar e alavancar o 
desenvolvimento no norte do país, melhorando a logística de grãos, gerando uma alternativa mais eficiente, econômica e rápida para o 
escoamento dos grãos brasileiros para o mundo. O presente trabalho tem como objetivo Analisar o transporte de grãos entre o modal hidroviário 
e o modal rodoviário identificando o mais sustentável para o transporte através da verificação da emissão de carbono no meio ambiente em um 
terminal de grãos de Barcarena. A primeira etapa para a realização do inventário de GEE foi definir o ano base para esta atividade, que neste 
trabalho ocorreu com informações de 2018, para a confecção do inventário optou-se pela metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol, que 
tem como objetivo promover uma cultura corporativa de caráter voluntário para a identificação, o cálculo e a elaboração de inventários de 
emissões de GEE. A metodologia de cálculo converte as emissões de cada GEE (CH4, CO2, N2O, etc.) para toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) 
com base no seu potencial de aquecimento global (PAG). A coleta de dados foi feita primeiramente através dos relatórios emitidos mensalmente 
pelo terminal e de informações recebidas de funcionários e caminhoneiros. Para a mesma quantidade de grãos a ser transportada (40 mil 
toneladas) foram utilizados para o transporte rodoviário 75 mil litros de combustível, enquanto que para o transporte hidroviário foram utilizados 
40 mil litros de combustível. No que se refere a emissão de CO2, o transporte rodoviário emitiu mais de 2 milhões de toneladas de CO2, enquanto 
que o transporte hidroviário emitiu pouco mais de 1 milhão de toneladas de CO2. O tempo para transporte dos grãos também é fator importante, 
pois ganha-se um dia quando optado pelo transporte hidroviário. Conclui-se, portanto, que no ano de 2018 o transporte hidroviário no porto de 
Barcarena se comportou de maneira mais sustentável no quesito emissão de CO2 do que o transporte rodoviário.
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RESUMO

Nas últimas décadas, a preocupação da sociedade com os recursos hídricos tem sido alvo de atenção, principalmente em função das ações 
indevidas e do uso irracional da água, que resulta em uma série de prejuízos à sociedade, tais como escassez de água e veiculação de doenças 
devido à falta de saneamento. Sendo imprescindível restabelecer a qualidade ambiental dos recursos hídricos, pesquisas científicas têm ganhado 
espaço para melhor compreensão das medidas mitigadoras, propondo ações que possam contribuir para a preservação deste bem. Um exemplo 
da falta de fiscalização e monitoramento é a Lagoa de São José que está localizada no interior do Parque Natural Municipal Paleontológico São 
José de Itaboraí, Itaboraí/RJ. A Lagoa de São José é artificial e foi formada em 1984 decorrente da extração do calcário e das escavações 
arqueológicas que chegaram ao lençol freático. Suas margens oferecem uma grande possibilidade de usos em atividades recreativas e de lazer 
para a população, favorecendo um maior contato com a natureza, no entanto, tem apresentado indícios de poluição. O objetivo deste trabalho é 
avaliar o grau de poluição da Lagoa de São José de Itaboraí, através de análises físico-químicas e microbiológicas de amostras de água e 
sedimentos. A qualidade da água e dos sedimentos foram verificadas através da comparação com a Resolução CONAMA 357/2005 e a Resolução 
CONAMA 454/2012, respectivamente. O resultado referente trata-se dos parâmetros mais relevantes para definição da qualidade ambiental da 
água. As coletas de água e dos sedimentos foram feitas no dia 08 de abril de 2019 em dois pontos distintos: P1) localizado nas coordenadas 
geográficas 22º50’27”S 42º52’38”W e ponto P2) nas coordenadas 22º50”26”S 42º52”43W. Para as amostras de água obtiveram os seguintes 
resultados para as análises feitas no P1:  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) = 6,90 mg/L e P2: DBO = 18,74 mg/L. Os valores da DBO 
ultrapassam o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, parâmetro este utilizado para indicar presença de matéria orgânica. 
Também foram analisados metais pesados tais como Mercúrio (Hg), Alumínio (Al), Chumbo (Pb), bem como a bactéria de Escherischia coli 
quantitativo, que se apresentaram dentro do limite estabelecido pela Resolução. O pH identificado foi de 9,6 em ambos os pontos e temperatura 
33,4ºC. Normalmente se o pH é muito alto (9,5 a 11,0) e a temperatura está elevada (geralmente acima de 27ºC), possivelmente está ocorrendo 
floração de determinadas algas. As amostras de sedimentos foram coletadas nos mesmos pontos (P1 e P2), nos primeiros 15 cm da coluna 
sedimentar. Os parâmetros analisados foram alguns metais pesados, como Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr), Níquel 
(Ni). Esses resultados analisados, nos pontos P1 e P2, estão enquadrados dentro do nível 1 de acordo com a classificação de análises para 
sedimentos, exceto Alumínio (Al), Ferro (Fe) e Manganês (Mn) que não possuem valor orientador na legislação, de acordo com a Resolução 
CONAMA 454/2012. Através dos resultados parciais, ainda serão realizadas coletas de amostras de água e sedimentos nos meses de junho e 
setembro de 2019, é possível ressaltar a importância de preservação deste recurso natural que está presente em todas as necessidades humanas, 
desde o consumo humano para sua sobrevivência, à fabricação de um bem material.
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RESUMO

No Brasil, a leptospirose apresenta uma letalidade média de 9% e consiste em uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos 
chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às 
condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. A utilização de técnicas de geoprocessamento na análise da 
distribuição espacial dos problemas de saúde possibilita determinar locais de risco e delimitar áreas que concentram situações mais vulneráveis. 
Também é possível com o uso do geoprocessamento: planejar, programar, controlar, monitorar e avaliar as doenças em grupos segundo o seu 
risco de transmissão. Em Belém/PA, há fatores que favorecem a proliferação da doença, tais como: precárias condições de infraestrutura sanitária 
e alta infestação de roedores infectados, grande circulação de pessoas, produtos e serviço, habitações irregulares provenientes da ocupação 
desordenada e os serviços que compõe o saneamento básico ainda são deficientes. O objetivo deste trabalho foi o mapeamento de casos 
confirmados de leptospirose em Belém do Pará, no período de 2014 a 2018. Para isso, essa metodologia foi executada em duas etapas 
consecutivas e concomitantemente: Primeira etapa, coleta e tabulação dos dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN); 
bases cartográficas de Belém/PA da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM), bases
cartográficas do IBGE (bases cartográficas estaduais e nacionais) e Imagem digital do satélite Sentinel-2 do Serviço Geológico Americano 
(USGS)/NASA, disponibilizada gratuitamente em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA). Já a segunda etapa, foi o processamento e 
interpretação inicial dos dados, com utilização dos softwares ArcGIS Desktop versão 10.1 e também, o uso de sistemas inteligentes(Google Earth) 
para georreferenciamento dos casos confirmados de Leptospirose. Os resultados principais indicaram que os distritos do município de Belém/PA, 
mais acometidos pelo agravo foram o Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA) com 53 casos, Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC) 
com 32 casos, Distrito Administrativo do Entroncamento (ADENT) com 28 casos e Distrito Administrativo de Belém (DABEN) com 25 casos. Foram 
notificados 274 casos da doença, e georreferenciados, somente, os casos positivos que totalizou um total de 157. As análises espaciais da 
distribuição espacial mostrou a formação de aglomerados espaciais com destaque para os distritos de mencionados. Por tudo isso, a identificação 
correta por meio do georreferenciamento e as análises espaciais são ferramentas do geoprocessamento capazes de nortear as autoridades, no 
que diz respeito a melhorias em infraestrutura urbana com destaque para o saneamento básico e ações em saúde pública.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi utilizar o resíduo da batata inglesa como substrato da fermentação em estado sólido (FES) do fungo 
Aspergillus niger para a produção das enzimas alfa amilase e amiloglucosidase. Foi utilizada uma solução de esporos de concentração 109. As 
fermentações foram conduzidas a 30°C em estufa bacteriológica, com umidade de 35%, 60% e 75%, nos tempos de 48, 72 e 96 horas. Foram 
realizadas fermentações com e sem a presença do indutor (1 g de amido de milho). Observou-se que o fungo Aspergillus niger desempenhou uma 
produção enzimática por fermentação, obtendo assim altos valores de atividade da amilase. O Aspergillus niger foi capaz de produzir alfa amilase 
na ausência e na presença de indutor, alcançando 152U/g em 48h de cultivo e 72% de umidade e 192U/g em 96h e 60% de umidade, 
respectivamente. A maior produção observada de amiloglucosidase ocorreu em 72 horas, com uma atividade de 430,41 U/g a uma umidade de 
75% com a presença do indutor e de 282,12 U/g a uma umidade de 60% sem a presença do indutor. Outras variáveis como a temperatura, pH 
ótimo e a composição bromatológica foram analisadas. As temperaturas analisadas foram as de 30, 40, 50, 60 e 70°C e os pH foram 4, 5, 6, 7, 8 e 
9. A maior atividade da alfa amilase foi na temperatura de 30°C produzindo 192,8 U/g, na presença do indutor a temperatura com melhor 
atividade foi de 70°C produzindo 258,8 U/g. Na amiloglosidase apresentou preferência por temperatura mais baixa, de 30°C sem o indutor e 40°C 
com a presença de indutor, tendo uma atividade de 230,41 U/g e 313,81 U/g respectivamente. O fungo A. niger, nas condições já citadas 
apresentou preferência por pH de neutro a básico, tendo as melhores atividades nos pHs de 7, 8 e 9. A alfa amilase teve uma atividade de 231,8 
U/g com o pH 8. Com a presença do indutor a atividade foi de 243,85 U/g com pH 9. A amiloglucosidase com e sem a presença do indutor tive sua 
melhor atividade com o pH 7, produzindo assim 282,12U/g e 230,41U/g, respectivamente. Na análise da composição bromatológica da biomassa 
gerada após a fermentação, os resultados foram satisfatórios, se assemelhando com os teores protéicos do milho e do sorgo, que são muito 
utilizados na alimentação de ruminantes
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RESUMO

O licuri (Syagrus coronata), fruto proveniente da palmeira licurizeiro ou alicuri, após extração do seu óleo gera um resíduo agroindustrial que 
possui grandes quantidades de nutrientes disponíveis, que podem se transformar em matérias primas para processos secundários ou convertidos 
em produtos a valor comercial como ração animal. Diante disso, a fermentação em estado sólido é uma técnica eficiente para aproveitamento 
desses resíduos, gerando agregação de valor a biocompostos obtidos pós processo fermentativo e interesse industrial, principalmente na 
produção de enzimas hidrolíticas, como a lipase, que são utilizadas em rotas bioquímicas de pela metabolização de lipídeos. Assim o objetivo 
principal desde trabalho é o aproveitamento do resíduo do licuri, com a finalidade de uso como substrato fermentativo para fungo Aspergillus 
niger sp (cepa obtida na EMBRAPA – Agroindústria de Alimentos), na produção de lipase extracelular. O processor fermentativo em estado solido 
ocorreu com variação de temperatura (25, 30 e 35°C), atividade de água do substrato (0,78, 0,83 e 0,92 aw) e tempo de fermentação (48, 72 e 96 
horas), além do uso do óleo de canola como indutor na produção enzimática. Foram obtidos resultados significativos, na ausência e presença de 
indutor, temos os seguintes valores de atividade enzimática: sem indutor (170U/g à 72 horas) e com indutor (205U/g à 96 horas), ambos em 
atividade de água a 0,83, podendo perceber a significância do uso de indutor no processo e umidade ótima. Além do processo produtivo da 
enzima, foi avaliada a temperatura ótima de ativação enzimática, em que foram observadas a variação de temperatura entre 30 a 70°C, com o 
período de incubação de 30 min. A atividade relativa da enzima permaneceu acima de 100% até a 60oC, após esse indicie, foi verificado o 
decréscimo da atividade enzimática, porém a enzima se mostrou 60% ativa a 70°C. Este estudo demostra a efetividade da enzima em rotas 
industriais, e garante a tolerância da enzima a temperaturas usuais em processos nas indústrias de alimentos, química e farmacêutica. A 
fermentação em estado sólido por meio do Aspergillus niger com residual do licuri é altamente produtiva com variação de 17% com e sem 
indutor, tendo uma excelente aplicabilidade processos industriais.
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RESUMO

A água é essencial para o desencadeamento dos processos vitais na Terra. A sanidade deste recurso deve ser assegurada para a estabilização dos 
processos naturais da fauna e da flora, bem como para o equilíbrio do ciclo hidrológico. As propriedades inerentes da água, caracterizada como 
solvente universal, confere a ela a capacidade de inserção de impurezas que definem a sua qualidade. No Brasil, o consumo de água mineral vem 
crescendo continuamente, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, devido, principalmente, à poluição dos rios que abastecem as grandes 
cidades e aos efeitos medicinais benéficos para a saúde que os consumidores acreditam que as águas minerais possam ter. Assim, o 
conhecimento das características físico-químicas e microbiológicas das águas é importante para a garantia da saúde da população. O objetivo 
deste trabalho foi analisar, coliformes totais e E. coli, de amostras de água mineral, água de abastecimento e água subterrânea, sendo esta última 
proveniente de água de poço e de mina. A presença destes grupos de bactérias é um indicativo de contaminação por esgotos sanitários. Foram 
selecionadas 9 marcas de água mineral, que foram compradas em diversos tipos de estabelecimentos comerciais e de vendedores ambulantes na 
região metropolitana do Rio de Janeiro, adquiridas em embalagens originais e lacradas a fim de se evitar a contaminação externa. Também foram 
selecionadas 4 amostras de águas de abastecimento provenientes do Estado do Rio de Janeiro, para verificar se as mesmas se encontravam 
dentro do padrão microbiológico de qualidade de água potável de acordo com a Portaria da Consolidação n° 05 de 2017 do Ministério da Saúde. 
Para análises de água subterrânea, foram selecionadas 3 amostras, sendo 2 provenientes do município de Valença-RJ, e 1 de Rio Bonito, 
município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Todas as amostras de água do presente estudo foram coletadas e analisadas conforme as 
indicações do Guia Nacional de Coleta e Preservação de amostras da Agência Nacional de Águas e da NBR 9.898/1987. Para análises 
microbiológicas foi utilizado o kit COLItest® que foi desenvolvido para detecção simultânea de coliformes totais e E.coli através da técnica da 
cultura, sendo validado frente a APHA/AWWA/WEF, descrito no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, pelo ITAL do 
Estado de São Paulo. O meio de cultura COLItest® possui em sua formulação substâncias, nutrientes e MUG que, devidamente balanceados, 
inibem o crescimento de bactérias Gram-positivas, favorecendo o crescimento de bactérias do grupo coliformes e facilitando a identificação de 
E.coli através da fluorescência e indol após incubação a 35ºC entre 18-48 horas. Na presença de coliformes totais e E. coli, o pH do meio se altera, 
devido à fermentação da lactose, isso faz com que o meio de cultura mude sua cor inicial de púrpura para amarelo. A produção de indol é 
característica de E. coli e pode, portanto, ser usada na sua identificação presuntiva. Das 9 amostras de água mineral, apenas 1 apresentou dúvidas 
frente ao resultado microbiológico, necessitando de mais uma análise. No resultado final, todas amostras de água mineral apresentaram negativo 
para presença simultânea de coliformes totais e E. coli. Nenhuma água de abastecimento apresentou presença de coliformes totais e E. Coli. Já 
para as águas subterrâneas, as amostras de poço e mina do município de Valença apresentaram contaminação microbiológica. Este resultado, 
mostra a importância da conscientização das pessoas que utilizam a água de mina e do poço na região, visto que as mesmas estão sujeitas à 
exposição de microrganismos patogênicos que podem causar diferentes tipos de doenças. Em relação às águas de abastecimento e minerais, 
ambas estão dentro dos padrões microbiológicos do Ministério da Saúde.
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RESUMO

O crescimento populacional, de cidades desenvolvidas e em desenvolvimento, vem ocorrendo de forma desordenada causando impactos 
ambientais e socioeconômicos. Com isso, faz-se necessária à implementação ou reformulação do sistema de gestão e gerenciamento de resíduos. 
Para que o sistema possua eficiência, prevenindo os problemas ambientais e de saúde pública, é necessário conhecer a origem, geração e tipos 
de resíduos do município. Portanto, neste trabalho foram analisadas as características dos resíduos sólidos urbanos no Município de Macaé 
através da composição gravimétrica, onde foram avaliados 27 roteiros da coleta domiciliar de todas as classes sociais (A, B, C e D), áreas 
comerciais e rurais características do município, onde foram coletadas 6 amostras para a análise através do método de quarteamento. Com os 
resultados obtidos para a composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), constatou-se que 50% dos resíduos gerados em Macaé 
são compostos por matéria orgânica, 41% de materiais recicláveis tradicionais e 9% de outros tipos de resíduos. Constatou-se também, que o 
poder aquisitivo influenciou diretamente nas características de RSU gerado, mostrando que existe uma relação entre a quantidade de matéria 
orgânica e a renda da população, sendo que a quantidade de matéria orgânica é maior em bairros onde o a renda da população é menor. Com os 
dados da composição gravimétrica dos resíduos do município, pode-se verificar quais as medidas mais adequadas para o gerenciamento dos 
resíduos, isto é, a implantação ou melhoria do planejamento e desenvolvimento de gestão dos resíduos sólidos urbanos como, por exemplo, a 
elaboração do plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, reutilização e reciclagem dos resíduos, educação ambiental, incentivo a 
compostagem. A adoção de projetos relacionados à compostagem, vão refletir em ganhos econômicos, uma vez que, o poder público municipal 
arca com as despesas de coleta, transporte e disposição final. Além disso, o impacto ambiental será menor e a vida útil do aterro sanitário será 
maior, visto que será diminuída a parcela de matéria orgânica, assim como o volume total, que será enviado para o aterro sanitário. Uma outra 
opção para aproveitamento dos resíduos é o investimentos em tecnologias para o aproveitamento energético, onde além da própria geração de 
energia, as cinzas geradas por esse processo, se forem inertes, podem ser usadas como base de asfalto e matéria prima para obras e reformas 
públicas, assim como a utilização em iluminação pública, totalmente sustentável, inserindo o Município em moldes atuais baseado na 
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RESUMO

A desinfecção da água é um processo de tratamento fundamental para que haja redução ou eliminação total de microrganismos patogênicos, 
garantindo condições permissíveis ao consumo de acordo com a Portaria de Consolidação n°5 de 2017 do Ministério da Saúde. O principal 
tratamento de desinfecção da água difundido no Brasil e no mundo é a cloração, que é uma tecnologia química e apresenta baixo custo, se 
comparado a outros tipos de tratamento, porém este método gera subprodutos tóxicos, principalmente os trihalometanos (THMs), que causam 
impactos negativos consideráveis tanto ao meio ambiente quanto na saúde humana, principalmente por apresentarem características 
carcinogênicas. Mediante este problema, o presente estudo avaliou, experimentalmente, um método alternativo ao cloro, que é a desinfecção da 
água por radiação ultravioleta. Para isto, este estudo verificou experimentalmente os procedimentos e a eficiência da técnica de desinfecção de 
uma água bruta com turbidez e cor moderada, realizando-se o tratamento desta de três formas distintas: a radiação UV, o ozônio e o cloro, a fim 
de comparar a efetividade de diferentes processos de desinfecção. O manancial escolhido para o estudo foi o rio Mombuca, classe 2, localizado 
no município de Maricá-RJ, coletou-se as amostras em recipientes de plástico e vidro âmbar condicionados em caixas de isopor com gelo, a coleta 
foi realizada distante das margens do rio, evitou-se ao máximo o colhimento de sólidos, a fim de garantir a funcionalidade do processo de 
tratamento, foram coletados no total 16 litros.Os parâmetros analisados antes e depois dos tratamentos foram: coliformes totais, E.coli, turbidez, 
DQO, pH, condutividade, TDS, salinidade, SS, CRL, alcalinidade, amônia, nitrito e nitrato. Constatou-se que todos os métodos foram eficientes na 
desinfecção de microrganismos (coliformes totais e E.coli), porém a radiação UV apresentou eficiência na eliminação destes microrganismos em 
um tempo de contato menor. A cloração aumentou os níveis de TDS, condutividade e salinidade, porém garantiu a água o CRL obrigatório por lei. 
Nesta pesquisa, verificou-se que o custo do tratamento por ozônio em relação ao cloro é 142 vezes mais caro, já o custo associado ao tratamento 
por radiação UV em relação cloro é 9 vezes mais caro. É sabido que a cloração deverá estar combinada ao método de desinfecção por radiação 
UV em águas de abastecimento público, para que se garantam os níveis de CRL estabelecidos por lei, porém a formação de subprodutos 
associados à cloração será evitada significativamente.
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RESUMO

Uma das principais fontes causadoras da degradação de polímeros é a radiação ultravioleta (comprimento de onda entre 100 e 400 nm) que 
corresponde a cerca de 5% da radiação solar. Parte da radiação solar é filtrada pela camada de ozônio e outros constituintes da atmosfera, de 
modo que o comprimento de onda mínimo da radiação UV que atinge à superfície terrestre é 290 nm. Desta forma, particularmente em 
aplicações externas, ou seja, ao ar livre, os polímeros tendem a enfrentar problemas como foto-amarelamento e perda de propriedades 
mecânicas, após tempo prolongado de exposição à radiação ultravioleta (UV). A taxa de degradação depende do meio, especialmente quanto à 
intensidade da luz solar, temperatura, umidade; e, também do tipo de polímero. Em função da crescente utilização dos materiais poliméricos em 
aplicações externas, o conhecimento da fotodegradação torna-se bastante importante. Assim sendo, o objetivo deste projeto Dissertação foi 
avaliar o óleo de semente de uva (OSU) quanto ao teor adicionado e ao papel como possível agente foto-estabilizante, ou seja, como possível 
aditivo que protege o polipropileno reciclado (PP rec.) da radiação ultravioleta. A metodologia experimental foi baseada na obtenção de 
diferentes amostras de PP rec. contendo o óleo de semente de uva em quantidades variáveis (0,5, 1,0 e 1,5 phr). Após o processamento em 
extrusora de rosca dupla e a confecção de placas de 10 cm x 10 cm x 3 mm, os corpos de prova foram fresados e expostos à radiação UV por um 
período equivalente a 45 dias. A análise termogravimétrica (TG), em condições de atmosfera oxidante, de fragmentos dos corpos de prova, antes 
e após o período de exposição, foi conduzida. Três taxas de aquecimento foram escolhidas, 3°C/mim, 6°C/min e 12°C/min, e os dados 
experimentais foram tratados por meio de modelos cinéticos de degradação. A ação efetiva do óleo vegetal, assim como o efeito da quantidade 
adicionada ao termoplástico, foi dimensionada através do tratamento estatístico de ANOVA.  Em relação à degrdação termo-oxidativa (antes da 
exposição ao UV), o óleo de semente de uva apresenta uma ação limitada pela quantidade adicionada ao termoplástico. Embora rico em 
compostos fenólicos, o óleo não consegue exercer um papel antioxidante ativo quando aplicado em teor acima de 0,5 phr. Talvez, acima de 
determinada quantidade, o óleo proporcione a existência de reações em paralelo e/ou competitivas. Reações que não necessariamente impedem 
ou retardam o mecanismo de degradação termo-oxidativa do PP rec. De acordo com o resultado da ANOVA, dentro de um IC de 95%, foi possível 
afirmar que as amostras de PP rec. e PP rec./OSU 1,0 phr são equivalentes estatisticamente quanto aos valores de energia de ativação 
encontrados para o processo de foto-oxidação. Em quantidade de 1,0 phr, em função de sua composição  química, a qual contém uma série de 
compostos orgânicos capazes de absorver a radiação UV e, consequentemente, desenvolver alguma atividade foto-estabilizante, OSU pode ser 
visto como um aditivo foto-estabilizante. No entanto, tal ação parece ser inibida ou atenuada quando a taxa de aquecimento é suficientemente 
baixa (3°C/min ou 6°C/min) e/ou quando o teor adicionado se encontra aquém ou além do valor ótimo de 1,0 phr.

Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Thamiris Fernandes Pereira; Thiago Sá Lopes Silva; João Pedro Neves de Mello; Larissa dos Santos Cabral; Andréia 
Boechat Delatorre

Palavra(s) Chave(s): águas residuárias; laboratório de ensino; efluentes; resíduos; cimento

Título: ESTUDO SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA MINIESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE CONCRETO EM 
LABORATÓRIO DE ENSINO

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharias

RESUMO

Atualmente os resíduos sólidos e efluentes líquidos estão entre as principais preocupações da sociedade, independente de qual seja a fonte 
geradora e o quantitativo final. Isso se deve ao crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e a urbanização acelerada, atrelados à 
postura individualista da sociedade, vêm contribuindo para o aumento do uso dos recursos naturais e para a geração dos resíduos. Dentre esses 
resíduos, o da construção civil se apresenta como um dos potenciais problemas ambientais, devido à dificuldade de segregação e destinação final 
correta. Além das construções, os laboratórios de ensino da área de engenharia civil também são considerados geradores potenciais desse tipo 
de resíduo, visto que possuem betoneiras e tanques de lavagem para blocos de concreto. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo propor 
uma alternativa para a minimização dos impactos ambientais causados pela geração de água residuária de concreto em laboratório de ensino. 
Para tanto, foi elaborado um projeto de adequação que atenda às normas legais e ambientais para o tratamento desse resíduo. O estudo da área 
foi realizado de modo que o sistema de drenagem já existente fosse aproveitado, minimizando assim os custos de elaboração da miniestação de 
tratamento da água residuária do processo da preparação do concreto. Além do estudo de localização, foi calculado o volume máximo de 
geração, estimando assim a capacidade de tratamento. Foi necessário o equacionamento da área total para os decantadores (ATD), o tempo de 
Detenção Hidráulico (TDH) e o volume máximo dia (VMáx), além dos cálculos de apoio, tais como, a área do círculo, diâmetro  e diferença entre 
ATD Real e ATD Prevista. Esses dados são importantes para a definição do tipo de tratamento necessário, ou seja, qual o tipo de água residuária e 
o volume total gerado. Essas informações junto com a taxa de sólidos permitem dimensionar e estudar, por meio da drenagem, o melhor 
posicionamento do decantador primário, a fim de garantir a qualidade do tratamento. Os resultados mostraram que o volume/semana ficou 
estimado em torno de 24 kg e a declividade encontrada é de 1% da unidade até a rede de drenagem. Além disso, o estudo da área total do 
decantador, a estimativa do volume a ser ocupado pelo resíduo, juntamente com a taxa de escoamento superficial e o tempo de detenção 
hidráulica, mostraram que um decantador de 0,5m3, sendo a vazão média diária de 0,32m3/dia, para um tempo de detenção hidráulica para o 
volume gerado de 1,6 dias. Já o ensaio de taxa de sólidos revelaram que para cada litro d’água recebido na unidade de decantação haverá, 
aproximadamente, 15 g/L de sólidos. Esses valores mostraram que a presença considerável de sólido torna-se indispensável um tratamento físico 
preliminar, isto é, a instalação de uma caixa de passagem com gradeamento. Esse sistema permite a retenção de partículas maiores que possam 
vir a entrar no sistema tratamento. Esse estudo se apresenta como uma solução técnica simples, viável e de grande potencial de crescimento, 
pois comprova que a adequação dos requisitos legais pode ser atendida sem que haja custos elevados para as Instituições de ensino, além de se 
tornar uma ferramenta de ensino após a implementação. O estudo contribui ainda, para a adequação do poluidor pagador, que descarta e 
segrega de maneira correta os resíduos gerados. A sensibilidade frente a sustentabilidade necessita ser desenvolvida, pois mesmo diante de 
tantas opções de tratamento disponíveis, apenas uma pequena parcela Instituições de ensino, que possuem laboratório de construção civil, 
descartam adequadamente seus resíduos. A maioria, por gerar em pequenas quantidades esse resíduo líquido, acaba por descartar direto no 
solo, ou em galerias pluviais, sem se importar com a disposição final com as normas ambientais vigentes, acarretando graves danos ambientais.
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RESUMO

Entre os principais problemas da atualidade associados ao meio ambiente estão a poluição, o desmatamento, as queimadas, o aquecimento 
global, problemas estes provocados principalmente por diversas atividades humanas. Uma das grandes causas dessa degradação ao ambiente é o 
setor de transporte, que realiza um serviço crucial de movimentação de pessoas e cargas diversas, e para isso, conta com cinco diferentes modais: 
rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário. O trabalho de pesquisa enfatizou o transporte de cargas, visto sua importância para o 
desenvolvimento econômico do país, já que ele é responsável pelo escoamento da maior parte dos produtos entre as regiões. A ausência deste 
serviço é capaz de inviabilizar qualquer área, uma vez que ele é responsável pelo transporte de matérias-primas para as indústrias, e em seguida, 
dos produtos para os consumidores. Por isso, o objetivo geral foi estudar os diferentes setores de transporte de cargas e buscar alternativas para 
reduzir os impactos ambientais resultantes da má distribuição deste serviço entre os modais. O modal rodoviário de cargas é o modal com a 
maior disponibilidade no país, com participação de 61,10%, possuindo maior atividade que na Rússia, no Canadá e nos EUA. Apesar de ter a 
mesma extensão territorial que o Brasil, estes países têm um sistema ferroviário melhor, que é mais sustentável. Os principais impactos 
ambientais relacionados ao transporte de cargas dos modais analisados são a poluição da água e do solo, os ruídos, as emissões de CO2, NOx e 
outros gases poluentes, e a geração de resíduos sólidos; impactos estes que podem aparecer em diferentes níveis de acordo com as 
características de um veículo e modal transportador. Para o controle destes impactos existem diversas resoluções, mas a fiscalização para o 
cumprimento da legislação brasileira ainda é falha. Existem ainda alternativas, propostas no Brasil e em outros países, como a melhoria na 
logística do país, a implantação de um novo sistema de transporte, a combinação entre os diferentes modais existentes, a ampliação da malha 
ferroviária, a melhor capacitação dos motoristas, a introdução no mercado de veículos mais sustentáveis e o incentivo à perícia ecológica nas 
principais fases de implantação de um sistema de transporte, com o intuito de minimizar os impactos ao meio ambiente. Após a caracterização 
dos diferentes modais transportadores, foi realizado um estudo de caso com três empresas do transporte rodoviário de cargas, por meio de 
questionários. Com a análise dos dados coletados no estudo de caso e através da quantificação de consumo, emissão média de CO2 dos veículos 
das empresas e valor de benefício (economia) com o consumo de combustível em melhores estradas, foi possível chegar à algumas conclusões, 
entre elas: os principais impactos ambientais relacionados a poluição atmosférica estão ligados aos combustíveis utilizados no transporte, a 
condição das estradas pode interferir na quantidade consumida de combustível e no custo com manutenção da frota, a manutenção inadequada 
dos veículos pode acarretar em diversos impactos ambientais, e a inexistência de legislação que estabeleça limite à emissão de CO2 envolvendo 
motores a diesel. Com isso, o trabalho sugere que ajustes na legislação brasileira poderiam ser realizados, uma vez que o CO2 tem grande 
potencial poluidor e aponta para um constante crescimento de emissão nos próximos anos.
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RESUMO

A importância dos bioindicadores na avaliação da qualidade de ar vem sendo demonstrada em diversos estudos e, neste contexto, alguns 
organismos se destacam, como é o caso dos líquens. Estes são estruturas formadas pela associação de uma alga e um fungo, sendo, por esse 
motivo, chamados também de alga liquenizada ou fungo liquenizado. Essas espécies, que formam uma unidade simbiótica estável, apresentam 
alta sensibilidade a poluentes, não somente pela diminuição da sua vitalidade, como por sintomas externos característicos. Esta grande 
sensibilidade está estreitamente relacionada com sua biologia, já que a alteração do balanço simbiótico entre o fotobionte e o micobionte pode 
ser evidenciada com rapidez através da ruptura desta associação, fato que inclui os liquens dentre os bioindicadores mais úteis na atualidade, 
apesar de pouco estudados no Brasil. Neste contexto, o presente trabalho visou determinar a dependência entre (1a) a densidade liquênica e (1b) 
a área corporal destes em pontos na região metropolitana de São Paulo com (2) a concentração dos poluentes atmosféricos monitorados nas 
áreas, avaliando também se este efeito é mais claro para a concentração média disponível para o ano anterior ao da amostragem, ou para o mês 
anterior, portanto avaliando uma influência mais prolongada e uma mais curta destes poluentes. Sendo assim, foram selecionados seis pontos de 
amostragem, tomando como base o monitoramento feito pela CETESB no programa QUALAR. Em cada um destes foram coletados os liquens de 
seis árvores localizadas próximas à estação de monitoramento em dois momentos do ano, verão e inverno. Os poluentes considerados foram 
Monóxido de Carbono, MP10 (Partículas Inaláveis), MP2,5 (Partículas Inaláveis Finas), Monóxido de Nitrogênio, Dióxido de Nitrogênio, Óxidos de 
Nitrogênio, Ozônio e Dióxido de Enxofre, com os dados de concentração sendo obtidos na base do QUALAR. Para testar a dependência da 
densidade e da área em relação aos poluentes analisados, utilizou-se o teste de Regressão Linear. Foi possível observar uma relação de 
dependência entre a densidade de liquens e a concentração para alguns dos poluentes avaliados. Porém, esta relação foi verificada para um 
maior número de poluentes quando consideradas as médias anuais do que para as médias mensais. Considerando a média anual de poluentes, a 
densidade liquênica foi negativamente afetada pela concentração de NO2, NOx, NO, e MP10, enquanto que considerando a média mensal este 
efeito somente foi verificado para NO2 e NOx., identificando, portanto, uma influência de longo prazo mais clara do que um efeito mais imediato 
(p < 0,05 para todas as comparações). Por outro lado, considerando o efeito das concentrações sobre a área liquênica, somente foi confirmado 
um efeito para as concentrações anuais, sendo esta influência negativa observada para MP10, NO2, NOx e NO (p < 0,05 para todas as 
comparações), com a área liquênica diminuindo com o aumento na concentração média considerando o ano anterior à coleta. Estas relações de 
dependência evidenciadas apresentaram um efeito negativo sobre os parâmetros avaliados, ou seja, quanto maior a concentração dos poluentes 
menor a densidade/área liquênica média, e demonstram que é possível utilizar a comunidade liquênica como bioindicadora para estes 
compostos, tanto considerando a piora das condições atmosféricas como na sua recuperação. Porém, para isso, primeiramente é necessário 
estabelecer um padrão prévio local, assim como um padrão para comparação considerando ambientes com boa qualidade de ar para estes 
poluentes, o que confirmar a relevância deste tipo de estudo.
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RESUMO

O morangueiro é uma planta pertence à família das rosáceas, nativa de regiões de clima temperado da Europa e das Américas. O morango possui 
importante atividade antioxidante e seu consumo está associado à manutenção da imunidade e prevenção de doenças crônicas. Comumente o 
cultivo do morango atenta as etapas:  preparo do solo, época e geometria de plantio, adubação e trato cultural. Pesquisas recentes mostram que 
o Brasil é o maior cultivador de morangos da América do Sul. A cidade de Nova Friburgo é a maior produtora de morango do Estado do Rio de 
Janeiro, com 39 produtores em sua zona rural. O último levantamento mostra que foram produzidas 884 toneladas no município, que conta com 
a Associação dos Produtores de Morango de Nova Friburgo (Amorango). Considerando a relevância econômica das plantações de morangos, 
objetiva-se desenvolver o controle artificial das condições ideais para manutenção destas plantações, utilizando para tanto, a plataforma de 
prototipagem eletrônica Arduino.  Diversos problemas podem afetar o morangueiro como a ocorrência de plantas daninhas, contaminação por 
contato com insetos e roedores, manchas foliares e ação de bactérias e ainda as intempéries climáticas. Estas dificuldades motivam o cultivo 
protegido do morango, modalidade na qual, a plantação é realizada em ambientes controlados (manualmente ou automaticamente). Este 
trabalho visa contribuir com a bibliografia sobre morangueiros cultivados em ambientes controlados automaticamente, com enfoque em 
cultivares encontradas no município de Nova Friburgo. Como objetivo específico do presente trabalho, deve-se construir sistemas, capazes de 
monitorar em tempo real e armazenar informações como: temperatura, luminosidade, umidade do ar e solo, para um grupo de controle de três 
mudas de morango. O sistema deve ser capaz de utilizar estas informações para tomar decisões como alertar ao usuário sobre tarefas a serem 
realizadas, ou ainda realizar estas tarefas automaticamente como: iniciar o resfriamento, irrigação e controle de quantidade luminosa total 
recebida em um dia. Espera-se que este controle forneça a cultivar de morangueiro, maior chance de se desenvolver e aumentar sua 
produtividade. Busca-se acompanhar e qualificar o sistema de controle de cultivo de morangos (causa e efeito). Para tanto serão construídos três 
grupos de morangos, o primeiro composto por algumas amostras obtidas no comércio local, o segundo com amostras tratadas manualmente de 
acordo com a aparência e recomendações usuais das necessidades da planta e o terceiro tratado pelo sistema de decisão automático proposto. 
Para facilitar a reprodução do trabalho e ainda utilizar uma perspectiva de reaproveitamento de materiais, os sistemas controlados foram criados 
em gabinetes de computador antigos e para sua manutenção foram utilizadas peças disponíveis usualmente em casas de construção, jardinagem 
e eletrônica. Para avaliação da qualidade do ambiente controlado, foram realizados testes de resposta do sistema à situações artificiais como dias 
de altas temperaturas, dias de muita ou pouca luminosidade, dias de solo muito e pouco seco. O sistema se mostrou capaz de reagir a cada uma 
desta situações alertando ao usuário sobre a quantidade de sol excessiva recebida pela planta, ou ainda, acionando respostas automáticas como 
ativar as ventoinhas em temperaturas superiores à 35°C, iniciar o sistema de irrigação em solo seco e ainda ligar a lâmpada para complementar o 
fotoperíodo ideal (entre 6h até 8 horas por dia de sol direto). Obtendo sucesso nesta etapa, deve-se seguir a comparação entre os morangos 
obtidos utilizando a metodologia desenvolvida e os encontrados comercialmente em Nova Friburgo. O trabalho final será um ponto de partida 
para pequenas plantações de morango, também podendo ser utilizado como referência para plantações residenciais ou futuramente adaptado 
em maior escala para novas pesquisas.
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RESUMO

Buscar abordagens educacionais que viabilizam o progresso do discente na construção autônoma do seu processo cognitivo é entender e 
reconhecer que é possível promover o indivíduo com competências capaz de torná-lo um cidadão crítico e reflexivo. Para tanto cresce a adesão 
de instituições de educação superior na prática do método denominado “Design Thinking” (pensamento do designer). Nesse contexto, este 
projeto visa inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia, desta universidade no campus Cabo Frio/RJ, quais novas estratégias atenderiam 
à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade dos conteúdos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. As principais 
questões de pesquisa se concentram em como incentivar o discente no desenvolvimento de práticas criativas que priorizem o aprendizado de 
conteúdos complexos? e quais as principais dificuldades do discente no seu processo de aprendizagem autônoma? Nesse sentido o principal 
objetivo é compreender como a abordagem Design Thinking pode auxiliar o discente no desafio da compreensão de conceitos complexos 
valorizando uma aprendizagem autônoma e criativa. Para atender ao objetivo propostos este estudo tem caráter descritivo e exploratório 
equanto a sua forma de abordagem será do tipo qualitativo. A estratégia metodológica está centrada no ser humano privilegiando a colaboração 
multidisciplinar adotando como técnica final a prototipação viável para a solução dos problemas evidenciados. Para tanto foram utilizadas 
técnicas tais como, o brainstorming, a colheita gráfica com o desenho no papel e o questionário aberto. Essas três ferramentas de recolha de 
dados estarão sempre acompanhadas de observações que terão a função de indicar futuros insights (percepções) significativos que darão sentido 
aos fatos. Embora, neste momento, os dados apresentados representam resultados parciais, vale ressaltar a relevância do desenvolvimento desta 
proposta. De um modo geral, a utilização do método de resolução de problemas cotidianos foi vista como uma forma de aproximar o aluno da 
realidade ao qual ele está inserido. É um método bastante interessante e que foi apontado por muitos dos entrevistados (50 alunos) como fator 
agregador quando aplicado em conjunto com a teoria acompanhada da prática.  Outro fator importante na adesão do processo de aprender com 
a inovação está no interesse pelas ideias de outras pessoas. Sendo assim, obtivemos o resultado significativo onde a maioria dos entrevistados, 
aproximadamente 97,56%, correspondendo a um total de 80 sujeitos da pesquisa, mostram interesse pelas ideias de outras pessoas. Destes, 
vemos que 70 pessoas entrevistadas (correspondendo a 85,36%) entendem essa disposição individual como um amadurecimento, pois é 
entendido que a troca de ideias ajuda a ampliar conhecimentos e adquirir novas opiniões. Além disso, se estamos construindo soluções para 
outras pessoas, é preciso se relacionar com elas, é preciso dialogar para que possamos sentir suas necessidades, é preciso empatia. O que é um 
dos conceitos do design thinking. Quanto ao processo de colaboração da aprendizagem, verificou-se que 39% dos entrevistados entenderam que 
a aprendizagem colaborativa pode ser muito enriquecedora pela troca de opiniões que privilegia e 31% entende que sua importância seja pelo 
trabalho em equipe que provoca um convívio cotidiano. Nesse sentido, foi possível entender também que 25% consideram importante o 
processo de aprender colaborativamente por conta do senso crítico e compreensão exercitada por todos. Para tanto, vale considerar que 4% 
acredita que esta estratégia não acrescenta nada de positivo e 1% admite que não aceita ideias contrárias. Conclui-se, portanto, que a maioria 
dos entrevistados entende a importância da troca de ideias e do aprendizado colaborativo podendo inferir que a interação recíproca, com uma 
visão multidisciplinar, pode ser a melhor forma de elaborar um processo de aprendizagem satisfatório.
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RESUMO

Atualmente, a acessibilidade é um benefício adquirido para que as pessoas com necessidades especiais possam transitar nos lugares de uso 
comum, seguindo o direito universal de ir e vir pertencente a todo cidadão. Esse tema vem se constituindo como foco permanente de discussões 
em vários ambientes educacionais. Seu estudo é de suma importância para um bom projeto, podendo ser interpretado como a eliminação de 
barreiras arquitetônicas, adequação de transporte para os indivíduos com deficiência, provimento de equipamentos e recursos específicos para 
que as pessoas com limitações de locomoção possam ter acesso à informação oportuna para um deslocamento sem obstáculos. Os portadores de 
necessidades especiais são constituídos por cidadãos com limitações de locomobilidade, se enquadrando também nessa classe, os idosos, 
gestantes, pessoas com criança de colo, com mobilidade reduzida temporária e obesas, gerando desta forma, uma redução de locomoção, 
flexibilidade, coordenação motora e percepção. Os principais entraves encontrados na maioria dos lugares de acesso são: escadas, portas e 
corredores estreitos, banheiros não adaptados, telefones públicos mal instalados, falta de sinalização ou até mesmo mal posicionada. Sua 
aplicação vem sendo utilizada cada vez mais em ambiente universitário, tornando esses espaços mais acessíveis aos portadores de mobilidade 
física e visual. Assim, o presente estudo tem como objetivo diagnosticar as dependências internas da Faculdade Estácio de Castanhal, onde foram 
implantadas as adaptações, conforme as disposições das normas adotadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Desta forma, 
poder-se-á averiguar, do ponto de vista do estudante portador de necessidades especiais, se o projeto implantado no âmbito interno dessa 
instituição de ensino, equivale as reais primordialidade para espaço no qual estará sendo estudado. Para tanto, se fará pesquisas bibliográficas 
sobre o tema, além disso, obteremos coleta de dados, proveniente de entrevistas semiestruturada juntos aos estudantes, professores, 
funcionários, visitantes, idosos, portadores de deficiências físicas, sensoriais e de dificuldades de locomoção, com o intuito de apreender a 
percepção dos interpelados no momento do depoimento. De posse dessas informações, se farão propostas para cada problema identificado, 
utilizando os critérios técnicos de acordo com as legislações e normas vigentes, além desses preceitos, tomaremos também como ênfase a 
questão para a conscientização dentro da comunidade acadêmica. A importância do estudo se verifica no sentido de indicar que a acessibilidade 
é um caminho para a inclusão do estudante com necessidade especial no contexto universitário.
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RESUMO

A escória de alto forno é um subproduto do processo siderúrgico de fabricação de ferro gusa, a escórias se formam pela fusão das impurezas do 
minério de ferro, juntamente com a adição de fundentes (calcário e dolomita) e as cinzas do coque. Segundo a Arcellor Mittal Tubarão (2015), 
subdivida em dois grupos as escórias esfriadas ao ar ou cristalizada e as resfriadas com água ou granulada. Para tanto o objetivo deste estudo é 
analisar o desempenho do concreto, substituindo o agregado natural por  escória de alto-forno, através do ensaio de compressão axial. Os 
procedimentos para a realização dos experimentos seguiram as normas técnicas específicas. Após a separação de acordo com a granulometria, as 
amostras foram incorporadas à massa de concreto com traço predefinido. De modo que foram realizadas amostras substituindo 100% do 
agregado natural por agregado de escória, com traço pré-estabelecido de 1:0,77:1,82, relação de água cimento 45%, em contraponto a um 
concreto feito de modo convencional de mesmo traço. Para tal procedimento foram dosados e misturados tais materiais: Escória Granulada 
Miúda de Alto Forno (2,16 Kg); Escória Britada de Alto Forno (Dry Pit 12 a19 mm) (5,06 Kg); agregado miúdo natural médio; agregado graúdo 
natural brita 1; Cimento Portland CPIII - 40 RS (2,77 Kg); Água potável 1,25 litros. O teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone 
“Slump Test”, feito para cada amostra de concreto, apresentou resultados distintos, sendo que a Amostra 1 abateu em 8 centímetros e a Amostra 
2 em 3 centímetros. Ou seja, a amostra com agregado natural obteve resultado de menos consistência. Os corpos de prova foram moldados 
conforme norma técnica e após realizado processo de cura, foram rompidos em 7, 14 e 28 dias. Os resultados nos ensaios de resistência à 
compressão da Amostra 1 nos 7, 14 e 28 dias, foram respectivos 13,38; 12,49; e 19,56 Mpa. Enquanto os resultados da Amostra 2 nos mesmos 
dias base, foram respectivamente de 13,26; 14,31; e 16,93 Mpa. Portanto, os resultados apontam que as resistências à compressão obtidas com 
as amostras foram parecidas, o que ilustra a possível substituição do agregado artificial pelo natural.
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RESUMO

A fotoelasticidade é uma importante ferramenta para a análise de tensões e deformações em objetos translúcidos. Para isso, é necessário que um 
feixe de luz polarizada atravesse um objeto transparente para ser observado a partir de uma segunda lente polarizada. Este método emprega 
modelos translúcido birrefringentes, ou seja, possuem propriedades ópticas que variam de acordo com a direção analisada. Desta forma, é 
possível observar ao longo do objeto, faixas de diferentes cores que correspondem a determinados níveis de tensões e mudam com as aplicações 
de carregamentos. O presente trabalho busca verificar a confiabilidade da técnica fotoelástica e tem como objetivo geral desenvolver uma 
metodologia alternativa de estudo de tensões e deformações em elementos da construção civil através da fotoelasticidade, bem como: montar 
um sistema fotoelástico para o estudo acadêmico, comparar as franjas coloridas geradas no corpo de prova em formato de pórtico com modelos 
equivalentes analisados no programa SolidWorks, simular os efeitos de uma sapata em um solo e desenvolver uma metodologia que torne 
acessível aos acadêmicos de engenharia a análise de tensão em objetos translúcidos através da fotoelasticidade. Para isso, foi usada uma fonte de 
luz polarizada e uma câmera com lente polarizada com o intuito de facilitar a observação, bem como registrar o experimento e também criou-se 
um material birrefringente no laboratório para simular o solo e analisar as tensões no mesmo. Os resultados colhidos foram comparados com 
modelos virtuais equivalentes, possibilitando que as faixas de cores observadas fossem atribuídas às suas respectivas intensidades de esforços. 
Conclui-se, portanto, que a fotoelasticidade pode ser utilizada como ferramenta complementar no cálculo de elementos estruturais, pois existe 
uma relação entre a distribuição de tensões e as faixas de cores observadas. Através desta técnica, é possível ter uma maior percepção dos 
pontos mais críticos de um elemento estrutural, além de tornar a análise mais intuitiva.
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RESUMO

O crescente desenvolvimento industrial tem gerado um acúmulo de resíduos sólidos e aumentado a preocupação da sociedade devido ao 
impacto ambiental causado por estes. A borra de café, que é a sobra após o preparo da bebida, ainda não tem um destino certo e com isso cria 
um problema de descarte, agravado pela grande quantidade gerada. Estimasse que seja gerado aproximadamente 480 kg de borra para cada 
tonelada de café produzido. Devido ao alto volume de resíduo gerado, os países produtores de café buscam cada vez mais inovações na forma de 
reciclar os resíduos obtidos em sua produção, por razões não somente ecológicas como também financeiras. O objetivo do presente trabalho foi 
incorporar e avaliar o efeito da incorporação de resíduo de borra de café propriedades tecnológicas da cerâmica vermelha, determinar a 
temperatura mais apropriada para queima e verificar a possibilidade de redução do gasto energético, no processo de sinterização, com a 
incorporação do resíduo. Para isso, foram preparados corpos de prova com pressão uniaxial a 20 MPa para queima a 850, 950 e 1050 °C, com 
incorporações do resíduo de 0; 1; 2; 3; 4 e 5 % em massa cerâmica, proveniente da região de Campos dos Goytacazes-RJ. Serão avaliadas as 
propriedades físicas e mecânicas dos corpos cerâmicos: retração linear, absorção de água e tensão de ruptura à flexão. A massa cerâmica  foi 
caracterizada por fluorescência de raios X e difração de raios X, e no caso do resíduo foi investigada a composição química elementar, o teor de 
carbono, o poder calorífico e seu comportamento térmico. Com essas análises  espera-se obter resultados que indiquem ser promissora a 
incorporação desse resíduo em cerâmica vermelha, espera-se que alta concentração de carbono não prejudique algumas propriedades da 
cerâmica como por exemplo a porosidade do material. Ainda espera-se que com o alto poder calorífico do resíduo borra de café proporcione uma 
grande possibilidade de economia de energia, para o processo de queima, associada à possibilidade de uma destinação para enormes volumes de 
passivo ambiental.
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RESUMO

O setor da construção civil tem sua produção baseada no uso do cimento Portland. Entretanto devido aos impactos ambientais causados na sua 
produção, faz-se necessários diversos estudos de materiais alternativos ao uso deste cimento. Entre eles os que apresentam bons resultados 
divulgados na literatura, são os geopolímeros. A avaliação da influência da recalcinação do metacaulim na resistência à compressão de 
geopolímeros, contribui para verificação da qualidade do precursor nas propriedades mecânicas do material. Esta pesquisa tem como objetivo, a 
investigação experimental da influência da recalcinação do metacaulim na qualidade das propriedades mecânicas de um geopolímero ativado 
com silicato de sódio e hidróxido de potássio. O programa experimental da pesquisa consistiu na caracterização dos materiais para composição de 
uma argamassa geopolimérica (fabricada com areia, água, metacaulim, silicato de sódio e hidróxido de potássio) e ensaio de resistência a 
compressão da argamassa de referência com metacaulim comercial e de outra com metacaulim recalcinado à temperatura de 600°C. Os 
resultados da caracterização da areia foram segundo a NBR-NM 248 (2003) e NBR-NM 52 (2009). A dimensão máxima característica foi de 
2,36mm; O modulo de finura foi de 2,68; A massa específica 2,65 g/cm³; E a absorção de água  5,1%. Os resultados permitiram verificar que essa 
areia pode ser usada como agregado miúdo em argamassas. Os resultados da caracterização do metacaulim foram obtidos por diversos ensaios. 
O ensaio de fluorescência de raios X teve como objetivo determinar a composição química do metacaulim, no qual foi determinado que era 
composto 54,14% por dióxido de silício (SiO2); 37,6 por óxido de alumínio (Al2O3); 3,6% por óxido de potássio (K2O); 1,64% óxido de ferro 
(Fe2O3); 1,53% óxido sulfúrico (SO3); 1,41% por dióxido de titânio (TiO2); 0,08% por outros materiais. Foi realizado o ensaio de massa específica 
real pelo método de Le Chatelier, ensaio prescrito segundo a norma NBR NM 23 (2011), obtendo um resultado de massa específica do 
metacaulim de 2,09 g/cm³. O ensaio de difratometria de raio X foi realizado em ambos precursores o metacaulim comercial e o recalcinado, para 
que houvesse um comparativo na presença de substâncias cristalinas. O resultado mostrou uma diminuição na presença de cristais no 
metacaulim recalcinado. Foi realizado o teste de índice de atividade pozolânica do metacaulim com cal e cimento, seguindo a NBR 5751 (2015). O 
valor encontrado para o metacaulim comercial foi de 13,28 Mpa, com desvio relativo máximo de 4,09%. O valor obtido no metacaulim 
recalcinado foi de 13,48 Mpa com desvio relativo máximo de 3,01%. Assim foi possível determinar a reatividade do metacaulim. Para determinar 
a relação entre a perda de massa do metacaulim com o aumento de temperatura foram realizadas análise termogravimétrica e análise térmica 
diferencial, os resultados obtidos mostraram que a porcentagem de perda de massa do metacaulim recalcinado é inferior ao comercial. Para a 
dosagem da argamassa foi adotada uma solução ativadora com 21% de hidróxido de potássio (KOH) e 79% de silicato de sódio (SiO2NA3). As 
argamassas foram moldadas em 6 corpos de prova cilíndricos com período de cura de 28 dias. O ensaio de resistência à compressão axial das 
argamassas foi realizado, seguindo a NBR 5739 (2007). Os resultados obtidos nos corpos de prova sem recalcinar o metacaulim teve média 
aritmética de 25,9 Mpa, desvio padrão de 1,9 e coeficiente de variação 7,3%. Enquanto os resultados da argamassa com metacaulim recalcinado 
teve média aritmética de 24,4 Mpa, desvio padrão de 2,1 e coeficiente de variação 8,8%. A partir dos resultados já obtidos, é correto afirmar que 
ainda são necessários estudos para chegar a um resultado conclusivo sobre a influência da recalcinação do metacaulim na resistência à 
compressão das argamassas.
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RESUMO

O uso de geopolímeros na fabricação de argamassas e concretos cresce no mundo inteiro. No entanto, há muito o que ser estudado para melhor 
compreender a influência de vários fatores na determinação da resistência mecânica desse material. Este trabalho estudou a influência das 
razões molares de uma solução alcalina ativadora bicomponente (silicato de sódio e hidróxido de potássio) na resistência à compressão de 
geopolímeros à base de metacaulim, contribuindo para verificação da importância das concentrações dos ativadores alcalinos nas propriedades 
mecânicas do material. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a relevância das razões molares de duas soluções alcalinas constituída de 
silicato de sódio e hidróxido de potássio que ativaram um metacaulim comercial, formando dois geopolímero, também chamados nesta pesquisa 
de argamassas geopoliméricas, por ser fabricada com o agregado miúdo areia. Estes geopolímeros foram feitos com a mesma dosagem de 
metacaulim, mas a solução alcalina foi variada em massa de duas formas: 21% hidróxido de potássio e 79% de silicato de sódio para o 
geopolímero de referência (dosagem encontrada na literatura); e 30% de hidróxido de potássio e 70% de silicato de sódio para o geopolímero 
deste estudo. Foi desenvolvido um programa experimental que se iniciou com a caracterização dos materiais componentes dos geopolímeros. O 
agregado miúdo (areia) foi caracterizado de acordo com a ABNT NBR-NM 248 (2003). Os valores das propriedades encontradas para esse material 
foram aceitáveis para a composição do geopolímero fabricado. Foi determinado do metacaulim: espectroscopia de fluorescência de raios X, 
massa específica real pelo método de Le Chatelier, difração de raios X, análises térmicas, índice de atividade pozolânica com cal e cimento e 
microscopia eletrônica de varredura. Para os demais componentes foram utilizados a caracterização informada pelo fabricante. Alguns dos 
principais resultados da caracterização dos componentes permitiram calcular as razões molares dos dois geopolímeros. Dentre elas estão a 
relação sílica/alumina igual a 2,60 do geopolímero de referência e de 2,17 para geopolímero deste estudo. Para avaliar a influência das razões 
molares na resistência à compressão de argamassas geopoliméricas foram moldados e ensaiados 6 corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm 
com o metacaulim e com soluções alcalinas bicomponentes. Os corpos de prova foram ensaiados à compressão aos 28 dias de idade. A média 
aritmética das resistências encontradas para a argamassa geopolimérica de referência foi de 25,9 MPa com desvio padrão de 1,9 MPa e para a 
argamassa desse estudo foi de 26,3 MPa com desvio padrão de 2,9 MPa. Apesar do geopolímero desenvolvido neste trabalho ter apresentado 
ligeiro aumento em sua resistência mecânica, não há como concluir que isto ocorreu pelas diferentes razões molares pois há alguns ensaios que 
não foram analisados e que serão fundamentais para crítica dos resultados. Mais estudos e outras concentrações da solução ativadora são 
necessários para verificar a influência das relações molares da solução alcalina ativadora no aumento ou redução de resistência à compressão dos 
geopolímeros.
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RESUMO

Embora o uso de perfis tubulares de aço preenchidos com concreto seja largamente utilizado em uma combinação de leveza e resistência, esta 
perspectiva submete-se às ações normativas aplicáveis aos elementos mistos de aço e concreto que ainda não estejam totalmente esclarecidas e 
necessitam ser estudadas detalhadamente. Deste modo, aborda-se a pesquisa pertinente à análise do comportamento de colunas curtas mistas, 
de seção de aço tubular confeccionada com costura, preenchidas com concreto convencional, conhecidas como Concrete Filled Steel Tube (CFST) 
e preenchidas com concreto de agregado reciclado, conhecidas como Recycled Aggregate Concrete Filled Steel Tube (RACFST), em taxas de 
substituição de 30% e 50% de agregado graúdo reciclado de concreto. No que concerne às premissas necessárias à interação do conjunto aço 
concreto, é investigada a influência do confinamento e o rearranjo interno do concreto, quando este é reciclado. Percebe-se que a variação da 
resistência característica do concreto e a variação da taxa de agregado reciclado que compõe o concreto impactam de modo singular nas 
características da seção mista, quando há o controle sobre o agregado utilizado, que neste caso, deriva de corpos de prova para ensaio de 
aderência da ordem de 40 MPa. Os resultados dos ensaios experimentais mostraram que o preenchimento do núcleo da seção mista potencializa 
sua resistência. Contudo o controle sobre o conteúdo deste núcleo influi na ductilidade do conjunto, uma vez que, se o comportamento do 
material de preenchimento for frágil, a redistribuição do estado de tensões tanto para o aço quanto para o concreto absorverá este 
comportamento. Embora verifique-se também que, o preenchimento do núcleo é essencial para o controle da flambagem interna da seção de 
aço. Uma vez que o comportamento das colunas CFST e RACFST ainda é amplamente discutido no âmbito cientifico, parte-se inicialmente de um 
estudo analítico baseado no confronto dos resultados teóricos obtidos entre as normas ABNT NBR 8800:2008, ABNT NBR 16239:2013 e EN 
1994-1-1. As respostas analíticas extraídas por meio destas normas são coerentes entre si e argumentadas perante os resultados da análise 
experimental do modelo proposto. Isto posto, são analisadas as tensões de confinamento em três estágios distintos: primeiro estágio, elástico, 
segundo estágio, de escoamento e terceiro estágio, de altas deformações. Deste modo verificou-se que a relação D/t, entre o diâmetro e a 
espessura da seção de aço, e a taxa de confinamento, ξ, influenciam diretamente no comportamento da seção mista de modo a proporcionar um 
efeito combinado sobre a sua resistência.
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RESUMO

Em diversas pesquisas na área de engenharia civil o reparo e/ou reforço estrutural em vigas de concreto armado é analisado com o uso de 
argamassas, concretos e outros materiais. O geopolímero, um polímero inorgânico de microestrutura entre amorfa e semicristalina, já possui 
aplicações estudadas nesta área. Este material possui propriedades físicas, químicas e mecânicas que permitem sua utilização como material de 
reforço. Deste modo, esta pesquisa visa à caracterização dos componentes de uma argamassa geopolimérica para reforçar vigas de concreto 
armado, aproveitando-se que suas características adesivas são apropriadas para esta aplicação. Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, 
um programa experimental foi executado para avaliar as características físicas e químicas dos componentes de uma argamassa geopolimérica 
(utilizada como material de reforço em vigas de concreto) baseada em metacaulim ativada com uma solução alcalina bicomponente de silicato de 
sódio e hidróxido de potássio. Os ensaios foram feitos para se obter as características físicas e químicas dos materiais componentes que servirão 
como parâmetros para avaliar a aderência entre a argamassa geopolimérica com o concreto convencional e o aço. Os materiais empregados na 
confecção desta argamassa foram: areia quartzosa, metacaulinita, hidróxido de potássio, silicato de sódio alcalino comercial e água. O agregado 
miúdo utilizado como material inerte foi uma areia quartzosa advinda do rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes-RJ, lavada e seca em 
estufa durante 24 horas à temperatura de 110ºC. Utilizada na fabricação da argamassa geopolimérica, as principais características deste agregado 
são descritas a seguir. Conforme a ABNT NBR-NM 248 (2003), a dimensão máxima característica foi de 2,36 mm e o módulo de finura foi de 2,68. 
A massa específica de 2,65 g/cm3 foi obtida por picnometria. A absorção de água foi de 5,1%, conforme ABNT NBR-NM 52 (2009). A composição 
granulométrica, conforme ABNT NBR-NM 248 (2003) também foi obtida. As propriedades físicas e químicas da metacaulinita foram obtidas dor 
diversos métodos. A espectroscopia de fluorescência de raios X obteve os principais óxidos componentes da metacaulinita. Foram eles: 48,43 de 
SiO2, 44,76 de Al2O3, 1,51 de K2O, 2,39 de Fe2O3, 0,24 de SO3, 0,20 de Na2O, 1,45 de TiO2, 0,10 de CaO, 0,09 de V2O5, 0,01 de ZrO2, 0,01 de 
ZnO, 0,01 de SrO. O ensaio de perda ao fogo foi realizado de acordo com a ABNT NBR NM 18 (2012) e foi o obtido o valor de 3,33%. O ensaio de 
massa específica real método de Le Chatelier de acordo com a ABNT NBR NM 23 (2001) foi de 2,11 g/cm³. O metacaulim utilizado neste trabalho 
era praticamente amorfo. Este resultado foi obtido por meio de um difratômetro de raios X da marca Shimadzu, modelo XRD-7000, com tubo de 
Cu-Kα (40 kV/30 mA), coleta entre 5 e 80° (2θ), velocidade do goniômetro de 0,02°/passo e tempo de contagem de 1s por passo. Os picos 
cristalinos observados, neste caso, correspondem ao quartzo, à ilita, à muscovita e à caulinita. A presença destas fases cristalinas é comum neste 
material, e a presença de caulinita indica que a calcinação do fabricante não foi totalmente eficiente. Os outros componentes das argamassas 
geopoliméricas são produtos químicos de fabricação padronizada e, portanto, suas composições químicas e físicas podem ser usadas sem 
dispersão dos resultados. Os valores obtidos para a metacaulinita foram comparados aos limites da ABNT NBR 15894-1 (2010) e foi verificado que 
se encontra em conformidade. A difratometria de raio X encontrou uma metacaulinita praticamente amorfa e por isso apropriada para a 
fabricação do geopolímero. Os resultados, de modo geral, verificaram que os componentes usados na fabricação da argamassa geopolimérica 
baseadas em metacaulinita e ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio com o objetivo de reforçar estruturas de concreto armado 
convencional possuem características apropriadas para este fim.
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RESUMO

O presente trabalho se propôs a desenvolver um software gráfico para dimensionamento e simulação de redes ramificadas de distribuição de 
água genéricas, aplicável tanto para a reabilitação de sistemas já existentes como para novos projetos. As redes de distribuição são a parte do 
sistema de abastecimento formada de tubulações e acessórios, destinados a disponibilizar água potável aos consumidores, de forma contínua, 
em quantidade, qualidade e pressão adequadas. A construção e a manutenção dos sistemas de distribuição de água consomem valores muito 
elevados todos os anos, havendo, assim, a necessidade de se buscar o máximo aproveitamento do capital investido. Dessa forma, uma rede 
corretamente dimensionada proporciona uma considerável redução dos custos de implantação e de manutenção. O cálculo manual dos 
componentes de uma rede é trabalhoso e demorado, além de possuir uma chance maior de erros, ponto no qual o software vem agregar 
produtividade, confiabilidade e otimização no processo de dimensionamento. Já existem diversos outros softwares com a mesma finalidade, 
entretanto o objetivo deste, em específico, consiste em consolidar e unificar os conhecimentos adquiridos até o presente momento, além de 
utilizar o software na disciplina de Saneamento Básico e disponibilizá-lo para a Empresa Junior de Engenharia do Centro Universitário Estácio Juiz 
de Fora. O sistema foi desenvolvido utilizando-se a IDE Embarcadero Delphi (IDE - do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente 
Integrado de Desenvolvimento, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de 
software com o objetivo de agilizar esse processo). Tendo sido criado para plataforma Windows Desktop, permite, através de formulários 
gráficos, que o utilizador digite os dados da rede que se deseja projetar ou simular, e efetue a parametrização da forma de cálculo que melhor o 
atenda. O sistema armazena todas as informações em um arquivo de projeto, que pode ser carregado e modificado por qualquer outra pessoa ou 
computador que tenha o software instalado. O processo de cálculo é automático e instantâneo, o sistema apresenta o resultado em forma de 
tabela e também faz um desenho com os dados da rede. Dentre os principais resultados apresentados encontram-se a pressão no ponto mais 
desfavorável em relação ao reservatório, diâmetro e vazão em cada trecho e pressão disponível em cada nó. O sistema está pronto, tendo sido 
feitos testes que, aferidos com valores de redes previamente dimensionadas, mostraram o seu bom funcionamento e a confiabilidade dos 
resultados. Dessa maneira, entende-se que a proposição inicial foi atingida, no sentido em que se alcançou o objetivo de criação do software, 
conforme exposto, além de despertar nos alunos, de forma geral, o sentimento de valorização da disciplina de Saneamento Básico e da 
possibilidade do desenvolvimento e/ou interpretação de softwares para uso em suas rotinas.
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RESUMO

A liga de Ni-Ti pertence a uma classe de novos materiais com estrutura equiatômica, apresentando uma pseudoelasticidade e o efeito com 
memória de forma (Shape Memory Alloy-“SMA”). Esta fase é comercialmente a mais importante das ligas deste sistema e é conhecida como 
nitinol. Tipicamente os materiais que exibem o efeito memória de forma incluem sistemas de ligas de Cobre como: Cu-Zn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Al, Cu-
Zn-Ga, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Ni, Cu-Sn; e ligas de Au-Cd, Co-Nb, Al-Cu-Fe, Co-Cr-Ni, Al-Cu-Ni, Ni-Al e Fe-Pt, Co-Nb-B. Porém, a liga Ni-Ti é mais 
a mais comum por apresentar este efeito (Shape Memory Alloy). Estas propriedades despertam interesses tecnológicos, e as ligas possuem 
inúmeras aplicações tecnológicas. A transformação de fase martensítica, em ligas a base de Ni-Ti, é o fenômeno que promove a recuperação das 
ligas com efeito de memória de forma.  A liga com memória de forma utilizada nesta pesquisa é a liga níquel-titânio, Ni-Ti. As ligas Ni-Ti básicas 
são um composto intermetálico, binário e equiatômica. As ligas à base de Ti-Ni têm sido obtidas por moagem de alta energia e por fundição em 
forno de indução a arco elétrico. Normalmente, se adiciona um excesso de níquel para diminuir a temperatura de transformação e aumentar o 
limite elástico da fase austenita. As resinas epóxi e os silicones (polisiloxanos) são os mais importantes polímeros sintéticos têm um importante 
papel na classe dos materiais poliméricos termorrígidos, pois são utilizados em aplicações que requerem estabilidade térmica, boa resistência à 
tração e à compressão, tais como elevada resistência química, uma maior estabilidade termomecânica, alto módulo de elasticidade e boa 
resistência química. São matrizes de adesivos selantes que, juntos com ligas de Ni-Ti, são usados como componentes eletromecânicos para 
construir atuadores de liga com memória de forma por meio de adesivos poliméricos (resinas epóxi/silicones). Assim, a liga apresenta um maior 
número de elementos, o que permite uma modificação significativa, tanto das suas propriedades mecânicas quanto das suas temperaturas de 
transformação bem próximas do regime termodinâmico. Este trabalho tem como objetivo geral a produção de um compósito com característica 
de memória de forma, tendo como reforço lâminas de Ti-Ni em uma matriz de nanocompósito ativo a base de resina epóxi e de silicone.  Neste 
trabalho, nanocompósitos matriz epóxi/silicone foram selecionados como matriz por apresentarem valores de temperatura de transição vítrea 
(Tg) e estabilidade térmica suficientemente alta para a liga de Ni-Ti, sendo incorporado na matriz. O motivo de recorrer a este tipo de material 
deve-se às suas propriedades particulares e por suas propriedades mecânicas. Os resultados foram obtidos a partir da caracterização das ligas 
fundidas via microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando o modo elétrons retroespalhados (ERE), espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS) e difratometria de raios X (DRX). Resultados preliminares confirmam as fases sólidas e intermetálicas obtidas a partir do líquido e a natureza 
das reações invariantes, exceto a formação peritética da fase TiNi2 que interpretamos como sendo formada congruentemente em função 
nanocompósitos matriz epóxi/silicone, formando novos tipos de fases em nível termodinâmico. A obtenção do efeito memória de forma na liga 
Ni-Ti estudada e a confecção dos corpos de provas do nanocompósito pretendido foram conseguidas com sucesso e os resultados mostraram que 
os compósitos fabricados com resina epóxi e de silicone obtiveram melhor mobilidade em relação aos fabricados com outros tipos de resina 
comerciais, não apresentando resultados satisfatórios.
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RESUMO

A cada ano a Terra tem sofrido grandes impactos ambientais, por isso, a atual situação da população mundial é a de uma sociedade que tem 
vivido na busca por estratégias na tentativa de salvar o seu planeta. Um dos recursos que mais precisam de atenção é a água, pois além de ser 
poluída desenfreadamente, é desperdiçada a níveis significativos trazendo preocupação a respeito de sua falta. Então, procurar fontes 
alternativas de recursos ou utilizar de maneira correta os que são indispensáveis são alguns dos métodos utilizados para aplicação de práticas 
sustentáveis no planeta. Por isso, o reaproveitamento da água é uma das técnicas que mais tem crescido, porque, além de ser uma das mais 
baratas e simples, é emergencial. Diante disso, o presente trabalho abordará a aplicação desse método na água descartada pelos drenos dos 
aparelhos condicionadores de ar da Faculdade Estácio São Luís para fins não potáveis, como rega de plantas, lavagem de algumas vidrarias dos 
laboratórios, lavagem geral dos blocos, descargas sanitárias e jardinagem. Tendo como objetivos a análise dos parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos e a quantificação do desperdício da água que é descartada pelos aparelhos do bloco B da instituição. Para realização das análises, 
parâmetros foram pré-determinados: temperatura, condutividade, sólidos totais dissolvidos, salinidade, oxigênio, pH, coliformes totais e 
Escherichia coli. Os sete primeiros foram encontrados utilizando o medidor multiparâmetro HI-9828, enquanto que os dois últimos foram 
encontrados utilizando o método de substrato cromogênico-fluorogênico. Os resultados foram comparados com a Resolução Nº 357/05 e com a 
Portaria Nº 2914/11 estabelecidos pelo CONAMA e pelo Ministério da Saúde. O recolhimento das amostras de água do bloco B foi realizado, a 
princípio, no turno noturno utilizando uma garrafa pet de 500 mL. O bloco possui 29 salas com 1 a 3 condicionadores de ar cada uma e já foram 
realizadas 10 coletas em aparelhos de 48.000 e 58.000 Btu’s, logo, esse processo ainda está em andamento. Como o tempo de descarte da água 
depende de fatores variantes, os resultados encontram-se entre 5 a 16 min. Projeções diárias, mensais e anuais foram realizadas e os resultados 
mostras que são descartados 447,7 L/dia, 8.954 L/mês e 107.448 L/ano de água apenas por 10 condicionadores de ar. Alguns aparelhos foram 
selecionados para realização dos testes físico-químicos e bacteriológicos e dos resultados foi observado que a maioria dos parâmetros estão de 
acordo, com exceção do nível de oxigênio, presença de E. Coli e de coliformes totais. A contaminação da água provavelmente se deve ao grande 
nível de sujeira e exposição da encanação. Por isso, o próximo passo é determinar o nível de contaminação, a saber se é necessária a troca da 
tubulação. Com o desenvolvimento desse trabalho é possível observar o grande nível de desperdício de água que ocorre durante o 
funcionamento dos aparelhos condicionadores ar, trazendo a importância do seu reaproveitamento. Além disso, a efetivação da pesquisa 
determinará o potencial sustentável da instituição, visto que terá significante atuação na contribuição para redução de desperdício de água na 
capital do Maranhão.
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RESUMO

Conhecida como uma das indústrias que mais consomem recursos naturais e energia, a indústria da Construção Civil contribui massivamente para 
a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que geram efetivamente um impacto ambiental de grandes proporções. Uma das soluções 
apresentadas para o combate a este problema empenha-se em uma campanha de conscientização coletiva, onde o esforço na redução do 
consumo desses recursos, e a projeção de se tronar as construções mais eficientes tem sido essencial no processo. Um dos mecanismos aplicados 
a eficiência da sustentabilidade no setor da construção civil, concentra-se na concepção e execução do projeto, no planejamento de suas 
atividades e em fatores chave, tais como: diminuir o uso de recursos naturais e reutilizar os resíduos gerados, a fim de evitar-se o desperdício. O 
estudo do uso do do resíduo de lentes poliméricas se encaixa nesta temática, pois é um tipo de resíduo que, por derivar de um polímero, não se 
decompõe na natureza facilmente. Este tipo de resíduo tem sido analisado experimentalmente como substituição de agregados miúdos devido à 
sua granulometria. Combinando-se a solidez do reuso de diversos materiais em substituição à agregados naturais, com a evolução tecnológica, 
aprofundou-se o estudo experimental das propriedades do concreto convencional e  do concreto reciclado, de modo que a validação de sua 
utilização, depende diretamente da apresentação de resultados eficientes ainda na fase experimental. São investigadas as propriedades do 
concreto em virtude da porosidade apresentada pelo agregado de concreto reciclado e pela resistência característica do conjunto. O estudo do 
uso de agregado reciclado de concreto une a necessidade de se atender às demandas da sustentabilidade associadas à construção civil, assim 
como às necessidades associadas ao desenvolvimento de novas tecnologias do uso do concreto. Os resultados obtidos experimentalmente, para a 
substituição de 50% e 100% dos agregados miúdos, apontam para um material reciclado, também conhecido como concreto verde, que agrega 
valores satisfatórios de resistência, uma vez que o agregado miúdo reciclado é de origem conhecida e rastreável. Esses resultados mostram uma 
resistência característica aos 28 dias, do concreto reciclado, 10% inferior a do concreto convencional, sendo observadas as mesmas condições de 
laboratório para o processo de cura dos corpos de prova e utilização dos mesmos materiais componentes do traço de concreto, sejam estes 
agregados miúdos e agregados graúdos oriundos da mesma amostra. A pequena diferença entre o valor da resistência característica aponta para 
a premissa de que o controle tecnológico exercido sobre a composição do concreto reciclado produz um concreto de qualidade e resistência 
frente ao concreto convencional, além de proporcionar uma redução na volume de resíduos sólidos descartados na natureza.
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RESUMO

Apesar do grande avanço tecnológico que o setor da construção civil conquistou nas últimas décadas, ainda é notória em pequenas e médias 
construtoras a ausência de um planejamento formal. O apelo a métodos informais e pouco eficazes ainda é uma constante, tornando corriqueiras 
as improvisações durante a execução do projeto resultando em altos índices de retrabalho, custos elevados e desperdício de recursos, 
contribuindo assim para o atraso nas entregas e redução da qualidade dos produtos finais. Este trabalho visa realizar uma síntese e análise das 
três técnicas de planejamento mais difundidas na construção (Rede PERT/CPM, Gráfico de Gantt e Linha de Balanço-LOB), classificando-as 
conforme seu atendimento a aspectos específicos, apontando suas vantagens e desvantagens e indicando a aplicação mais adequada para cada 
tipo de obra. Foi realizada estudo de levantamento nos materiais científicos já publicados acerca das técnicas citadas aplicadas a Construção, e a 
partir de um estudo de caso as mesmas foram analisadas com relação aos seguintes aspectos: Repetição de unidades produzidas; Visualização do 
sequenciamento lógico das atividades, folgas e caminho crítico; Facilidade de atualização de informações no andamento da obra; Facilidade de 
interpretação no canteiro e Auxílio na tomada de decisão. Como resultado, elaborou-se um quadro comparativo onde foi possível classificar as 
técnicas (Excelente, Bom, Satisfatório, Regular e Inadequado) de acordo com os aspectos citados e relacionando-os com o porte da obra 
(Pequeno, Médio e Grande). Foi possível observar que existem aspectos em que uma técnica prevalece sobre a outra, não significando, 
necessariamente, que uma das técnicas tenha que ser descartada, visto que há situações onde é possível a utilização de duas técnicas distintas de 
forma conjugada, como por exemplo, pode-se associar a técnica PERT/CPM (que tem como ponto positivo a representação das precedências e 
visualização do caminho crítico, porém como negativo a dificuldade de compreensão da rede gerada) com o Cronograma Gantt (que devido a 
facilidade de interpretação, acaba suprindo a deficiência da técnica anterior citada). Por fim foi possível realizar a recomendação da técnica a ser 
utilizada em cada situação, onde observou-se que para obras repetitivas de diferentes tipologias construtivas de pequeno e médio porte, todas as 
três técnicas atendem satisfatoriamente, no entanto para obras de grande porte a recomendada é a LOB. Para as obras não repetitivas, observou-
se que a as técnicas PERT/CPM e Gráfico de Gantt são recomendadas para obras de pequeno e médio porte e no grande porte recomenda-se a 
utilização das mesmas duas técnicas, no entanto de forma conjugada e com auxílio de softwares de gerenciamento de projetos para que haja a 
combinação exata das vantagens de cada técnica de forma ágil e eficiente.Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que o uso das 
três técnicas apresentadas no processo de planejamento e controle de obras são de grande contribuição para o sucesso do projeto, pois 
permitem uma tomada de decisão com mais segurança e agilidade, alocação e mobilização de recursos no momento ideal, integração dos 
esforços de todos envolvidos na obra e também o estabelecimento de um referencial para controle.
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RESUMO

No estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, a convivência histórica com a seca tem intensificado os esforços para fortalecer as medidas 
institucionais de adaptação e adequar as infraestruturas hídricas a essa realidade. Um exemplo recente de tais esforços é a elaboração de Planos 
de Aproveitamento da Infraestrutura Hídrica do Semiárido (PAIH Semiárido), que visam avaliar a situação de onze reservatórios no semiárido 
pernambucano, de modo a potencializar os usos dos recursos hídricos na região. Tais Planos foram contratados sob a forma de cinco produtos 
(relatórios detalhados): Plano de trabalho detalhado; diagnóstico e situação atual das barragens e reservatórios; Cenários tendenciais e 
sustentáveis; Planos de aproveitamento e Resumo executivo e sistematização da base de dados. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a efetividade do PAIH Semiárido como mecanismo institucional de enfrentamento à seca, sugerindo ajustes de conteúdo dos 
planos específicos de cinco dos onze reservatórios contemplados pelo documento, a fim de contribuir para a implementação prática deste 
mecanismo. Como um dos objetivos específicos, a pesquisa visou avaliar índices de vulnerabilidade, pertinentes à temática, nos municípios onde 
se encontram os reservatórios escolhidos para análise. Para tanto, foram realizadas consultas com a Gerência de Planos e Sistemas de Informação 
da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) para coleta de dados e preparação de acervo documental. A partir dos dados coletados, 
foram feitas análises e interfaces dos Planos com os Princípios Institucionais para a Governança da Água na adaptação às mudanças climáticas, 
além de confrontamento dos cenários tendenciais previstos no PAIH (horizonte de 2019) com o desempenho real de cinco reservatórios para o 
ano em questão. A escolha dos cinco reservatórios analisados pelo trabalho levou em consideração a lista atual, do ano de 2019, de barragens 
que apresentam alto risco de rompimento no Estado. Entre alguns resultados, observou-se que, apesar da iniciativa documental, ainda há 
necessidade de aprimorar a elaboração dos Planos de Aproveitamento, otimizando-se o uso do documento Cenários Tendenciais e Sustentáveis. 
Mesmo após experiências críticas anteriores com secas, a estrutura institucional de gestão de recursos hídricos ainda não tem sido 
suficientemente capaz de lidar com os recentes eventos nas regiões semiáridas brasileiras. Desta forma, nota-se o potencial desta pesquisa em 
ajudar a melhorar as políticas locais de convívio com a seca no estado de Pernambuco, tendo como questionamento chave a seguinte questão: 
como a governança da água, as instituições, o envelhecimento da infraestrutura hídrica e as finanças têm se unido para alcançar a segurança 
hídrica diante das mudanças globais?
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RESUMO

A geodiversidade é a variedade de ambientes geológicos que dão origem as: rochas, fosseis, minerais, depósitos superficiais, solos e outros que 
dão alicerce a vida na terra. O presente resumo tem como objetivo demonstrar o potencial da geodiversidade para o turismo no entorno da sede  
do município de Uiramutã – Roraima. A área de estudo está localizada na porção nordeste do estado, constitui  em  área  de  sobreposição  do  
Parque Nacional (PARNA) do Monte Roraima com a  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol,  região  de domínio das etnias Ingarikó (circunvizinha) 
e com maior grupo étnico do estado, os macuxi (que abrangem a maior área do município). A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, abrange o 
ponto mais setentrional do país, o Monte Caburaí. Limita-se com os países República  Bolivariana  da  Venezuela  e  República Cooperativista da 
Guiana. A metodologia adotada incluiu visitas in loco para avaliar a geodiversidade local em três áreas: Cachoeira do Paiuá; Cachoeira do Urucá e 
Morro do Cruzeiro. A avaliação se baseou na metodologia de Pereira (2006) que trata de uma metodologia quantitativa para análise do potencial 
natural de uma área. Os resultados demonstram que a fisiografia do município, se caracteriza pela paisagem diferenciada, decorrente dos 
impulsos tectônicos e climáticos (o que induz uma paisagem marcada por intensas erosões) inferindo uma geodiversidade local diferenciada, a 
altitude  varia  entre 800 e 1000 m, proporcionando um relevo peculiar, aliada a uma vegetação de campos rupestres e com a presença de vereda 
de buritizais. A geomorfologia da região se caracteriza pela presença do Planalto Sedimentar de Roraima, que constitui uma unidade 
morfoestrutural com presença de relevos do tipo tabulares que foram esculpidos em rochas sedimentares e metassedimentares do Supergrupo 
Roraima. Sendo um relevo acidentado, marcado por vertentes íngremes recobertas por depósitos de encosta. As três áreas estudadas são de fácil 
acesso, pois estão no entorno da sede do município, fazendo com que sejam ambientes bastante freqüentados e conforme o método utilizado os 
valores da geodiversidade local variam de médio a alto devido aos aspectos científicos, turísticos, estéticos, ecológicos e culturais. No entanto, 
ressalta-se a preocupação com os impactos ambientais já presentes nas áreas de estudo.
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RESUMO

Este trabalho explora os problemas de mobilidade urbana mais precisamente no corredor transoeste no BRT e na linha 4 do metrô, na cidade do 
Rio de Janeiro. Foram apresentados os problemas que se têm enfrentado cotidianamente de modo a possibilitar conforto e bem-estar aos 
usuários dentro desses modais, averiguando alguns aspectos fundamentais, particulares a este tipo de empreendimento. O sistema de transporte 
é uma das chaves da economia do país e a principal forma de deslocamento dentro das grandes cidades. Um sistema de transporte eficiente 
proporciona oportunidades socioeconômicas e qualidade de vida para os seus usuários. Hoje, o transporte público é um dos principais problemas 
urbanos, ficando atrás da saúde, segurança e desemprego. Como metodologia foram utilizados os indicadores de qualidade elaborados por Ferraz 
e Torres (2004) apontados em publicação direcionada ao transporte público urbano. Ao todo são doze indicadores que avaliam acessibilidade, 
frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, característica dos veículos, característica dos pontos de parada, 
sistema de informação, conectividade, comportamento dos operadores e estado das vias. Esses indicadores foram avaliados por meio de 
pesquisa exploratória nos modais de transporte. O Metrô da Linha 4 opera cerca de 46% abaixo da capacidade a qual foi dimensionado. A partir 
disso foi apresentada a proposta de trazer a bicicleta como um modal de integração entre o metrô e o BRT na estação do Jardim Oceânico na 
região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo de viabilidade na região da Barra da Tijuca e nos modais do BRT e Metrô para 
identificar os recursos que seriam necessários para a implementação do sistema. Um estacionamento e um bicicletário foram projetados nos 
acessos da estação para fins de integração entre os modais. O intuito é trabalhar a mobilidade urbana sustentável e baixa demanda de usuários 
no metrô simultaneamente. A mobilidade é um tema atual e com seu avanço definido espera-se que traga, mesmo que lentamente, grandes 
benefícios para os usuários e a qualidade no uso do solo da cidade.
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RESUMO

O ensaio de sondagem de simples reconhecimento, SPT, é o método de investigação geotécnica mais praticado, conhecido e economicamente 
viável no mundo inteiro. No Brasil possui orientações executivas prescritas pela norma da ABNT NBR 6484 e tem como produto principal o índice 
de penetração dinâmica, Nspt, que alimenta várias formulações de previsão de capacidade de cargas de fundações diretas e indiretas. A pesar de 
ser um ensaio padronizado é sabido que inúmeras formas de elevação e queda do peso são praticadas, conduzindo a valores nem sempre com 
acurácia necessária para subsidiar os cálculos de fundação, provocando, assim, incertezas de projeto. O objetivo desta pesquisa é a produção de 
um equipamento capaz de liberar o martelo a altura de queda estipulada por norma, contribuindo para a redução de incertezas provenientes da 
execução do ensaio. Para a idealização do equipamento foi realizada uma pesquisa bibliográfica para levantamento do conteúdo teórico acerca 
dos problemas em relação à altura de queda do martelo de ensaio SPT.  Após a verificação da problemática, foram esboçados os possíveis 
protótipos com o intuito de definir a forma que melhor se adeque ao trabalho. Definida sua concepção, parte-se para fase de projeto, onde são 
utilizados os softwares SketchUp e AutoCAD para modelagem, desenho e dimensionamento do protótipo. Para a fase de fabricação foram 
selecionados materiais em aço galvanizado, de acordo com o projeto, e chumbo para a confecção do martelo. Por fim, o seguinte procedimento 
metodológico foi a realização de teste do equipamento desenvolvido.Dessa forma, o equipamento de sondagem foi projetado para liberação em 
queda livre de um martelo vazado através de um acionamento mecânico. Este acionamento se dá pelo contato, na etapa de içamento do martelo, 
entre a haste guia e o gatilho automático. A haste guia, responsável pelo acionamento do gatilho, é fixada a cabeça de bater, elemento no qual é 
encarregado de transmitir os golpes do martelo a composição de hastes do furo de sondagem. Já na parte externa, o equipamento dispõe de uma 
tubulação no qual é fixado o gatilho automático. Este gatilho, em forma de garra, é responsável pela fixação do martelo para o içamento e por sua 
liberação. Sendo assim, o equipamento mecânico projetado é composto por haste externa, haste guia e gatilho e martelo. Durante a realização 
dos testes de funcionamento do protótipo foi possível observar seu desempenho e aspectos passíveis de melhorias, sendo de grande relevância o 
sistema de gatilho para liberação do martelo, que atendeu a contento as expectativas do projeto quanto à altura de queda prevista em norma. 
Apesar das dificuldades encontradas, o equipamento produzido atingiu seus objetivos demonstrando resultados bastantes satisfatórios, cabendo 
ressaltar o fato de liberar o martelo a uma altura pré-determinada, retirando assim a responsabilidade do operador nesse processo.
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RESUMO

Este estudo tem por objetivo, dentro de uma proposta hipotética, demonstrar como a aplicação de garrafas PET em substituição as esferas 
plásticas do sistema de lajes BubbleDeck, em lajes de pequenas dimensões, apoiando-se nos parâmetros exigidos pela norma da ABNT NBR 
6118:2014 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, procedimentos e legislações, se comportam estruturalmente, além de associar a
construção civil à sustentabilidade, para construção de casas populares. O método para dimensionamento da laje de PET foi elaborado conforme 
os métodos convencionais aplicados para lajes lisas maciças, considerando a redução de carga na região em que não há função estrutural, 
substituindo a malha com as esferas plásticas por uma malha em que foram inseridas garrafas PET de 250 ml e diâmetro de 67 mm. Para 
demonstrar sua eficiência estrutural foi confeccionada uma laje de dimensões 1,00 x 1,00 x 0,10 m, com um Fck de 20 MPa, com armadura 
positiva bidirecional, comparada a uma laje BubbleDeck 8,00 x 4,00 x 0,23 m, tipo BD 230, diâmetro de 180 mm e todos os cálculos necessários 
confirmados através do uso do software MSCalc V14.26, para que, em uma segunda etapa, fosse realizado a confirmação dos dados, a partir dos 
ensaios previstos nas normas ABNT NBR 5738:2015 - Concreto – procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, ABNT NBR 
5739:2018 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos e ABN NBR 9607:2013 – Prova de carga estática em estruturas de 
concreto – Requisitos e procedimento, obtendo uma resistência proporcional muito próxima a laje original BubbleDeck, que serviu como base 
para esse estudo. Conclui-se que é um estudo de importante relevância, por, devido ao grande volume de resíduos gerados pela construção civil, 
a aplicação da pesquisa em questão, trazer benefícios à cidadania, ao possibilitar à população carente um método construtivo mais barato, se 
comparado aos métodos convencionais e à sustentabilidade, na redução do impacto ambiental.
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RESUMO

A engenharia favorece o desenvolvimento de novas técnicas e estudos, para que diversas atividades econômicas que necessitam do uso de 
recursos naturais possam ser realizadas de maneira mais sustentável. A aquicultura é uma atividade que vem crescendo bastante nas últimas 
décadas pois, proporciona a geração de renda as pessoas envolvidas nessa atividade, como também aumenta a segurança alimentar de um país, 
devido ao aumento da produção de alimentos de qualidade. Porém, com a facilidade da realização dessa atividade e alta geração de lucros, 
muitos produtores constroem seus reservatórios de maneira rudimentar sem o auxílio de técnicos ou engenheiros que escolham locais e 
materiais com características adequadas para a construção dessas estruturas. O Nordeste é uma região que há muito tempo vem sofrendo com a 
escassez de água, e a aquicultura o tem como um dos principais objetivos, reduzir as perdas de água, que é essencial para o desenvolvimento da 
atividade. Portanto, a falta de auxílio pode levar a construção a ser realizada em locais inadequados o que pode favorecer a degradação 
ambiental do local e o uso exagerado de recursos naturais, como a água já citada anteriormente. A infiltração da água no solo é um dos 
problemas enfrentados pela aquicultura, o que ocorre quando as áreas e os materiais utilizados na construção dos reservatórios possuem 
características inadequadas, o que favorece o aumento do custo de energia elétrica devido ao uso de bombas para fazer a reposição diária de 
grandes quantidades de água perdida. Portanto, esse trabalho tem como objeto relacionar quais as propriedades químicas dos solos dos 
reservatórios utilizados na aquicultura, e a infiltração da água no mesmo. O experimento foi realizado no município Jaguaruana, Ceará – Brasil, no 
período de agosto a novembro de 2017. Foram escolhidas 10 áreas utilizadas para o armazenamento de água com tempo de uso e tipos de solos 
diferentes. As áreas escolhidas foram amostradas em um único período, quando os reservatórios estavam secos, para observar a taxa de 
infiltração da água nos mesmos. Em cada área foi coletada cinco amostras de solo para realização das análises. Seguindo a metodologia da 
Embrapa, foi avaliado os atributos químicos do solo: pH, condutividade elétrica (CE), concentração dos elementos químicos cálcio, magnésio, 
sódio. Com os valores encontrados foi determinado a capacidade de troca de cátions (CTC) e razão de adsorção de sódio do solo. A infiltração da 
água no solo foi determinada pelo método do infiltrômetro de anel, que consiste em dois anéis instalados no solo, colocados concentricamente 
sendo o menor com diâmetro de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm. O uso dos anéis reduz o efeito da dispersão lateral da água 
infiltrada no perfil do solo, o que evita a taxa de infiltração ser superestimada. Com os resultados obtidos foi realizada a análise descritiva, 
considerando os parâmetros de média e valores mínimos e máximos dos parâmetros analisados e o teste Tukey para comparação das médias dos 
valores encontrados nas amostras de solo. Os solos amostrados dos reservatórios, apresentaram valores da taxa de infiltração diferenciados. O 
valor do pH e CTC das amostras analisadas não apresentaram diferença significativa. Porém, a CE, os teores de cálcio, magnésio e sódio variam 
bastante entre as amostras de solos analisadas dos reservatórios. A variação pode ser relacionada ao material de origem do solo e ao uso de 
águas ricas nesses elementos químicos, que também proporcionam o aumento da CE. Foi observado a correlação do aumento da razão de 
adsorção de sódio com a redução da taxa de infiltração da água no solo. Portanto, a avaliação dos atributos químicos do solo e dos materiais 
utilizados na construção dos reservatórios é importante para reduzir a perda de água por infiltração.
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RESUMO

Os movimentos de massa são os principais causadores dos grandes desastres naturais ocorridos no Brasil e no mundo. Por diversos motivos, a 
encosta pode perder estabilidade desencadeando um processo de intemperismo e erosão que pode vir a transformar-se num fenômeno 
denominado movimento de massa, este por ser muito complexo e ter um amplo espectro de abrangência é muito difícil de ser efetivamente 
conceituado. Para nortear esta pesquisa os conceitos atribuídos serão os de MACIEL FILHO (1994) o qual diz que os movimentos de massa são 
movimentos que envolvem uma massa ou volume de solo ou rocha que se desloca em conjunto, diferindo de erosão por este ser um fenômeno 
que ocorre de grão em grão. Já para GUERRA e CUNHA (1998), o termo movimento de massa é uma expressão descritiva para movimento 
descendente de materiais que formam a encosta, rochas, solos, enchimentos artificiais ou a combinação desses materiais.Essas catástrofes estão 
se tornando cada vez mais recorrentes devido à ação antrópica associados a ocupações irregulares nas encostas, desmatamento, manejo errôneo 
do solo, dentre outros. No relevo terrestre, as vertentes constituem-se como locais com risco natural de movimentos de massa, sendo, portanto, 
impróprias para o uso e ocupação humana. A identificação e mapeamento das áreas de risco são fundamentais para o gerenciamento e 
planejamento territorial. Nesse sentido, o presente trabalho consiste de um estudo realizado no município de São Gonçalo – RJ, que sofreu com 
as ocorrências deste fenômeno pois, como na maioria das cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, o crescimento acelerado da
população urbana avançou para áreas não aconselháveis para a edificação. Esta localidade foi altamente atingida por eventos chuvosos no ano de 
2010, contabilizando inúmeras ocorrências no período de 2004 a 2018. O principal objetivo deste estudo é fazer uma análise da suscetibilidade 
dos movimentos de massa nessa região, buscando verificar as soluções mais adequadas no que se refere as obras de contenção aplicáveis aos 
locais alvo deste trabalho. Para realizar o mapeamento e caracterizar os fenômenos de maior relevância, foram realizados trabalhos de campo no 
local, a fim de identificar o atual cenário dos bairros e verificar as vulnerabilidades ainda existentes.
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RESUMO

A sustentabilidade é um tema cada vez mais recorrente na construção civil. Há cada vez mais um maior número de pesquisas buscando 
desenvolver materiais sustentáveis e/ou provenientes da utilização de resíduos reciclados. A opção pelo tratamento dos resíduos acarreta 
benefícios de ordem econômica, social e ambiental. A substituição dos materiais convencionais pelo entulho resulta em economia na aquisição de 
matéria-prima. Com a reciclagem, há ainda a minimização da poluição causada pelo descarte incorreto dos resíduos. É importante destacar que o 
descarte inadequado acarreta sérias consequências para o ambiente urbano, criando condições favoráveis ao surgimento de doenças além de 
contribuir para proliferação de roedores e insetos. O encaminhamento dos resíduos para locais corretos gera benefícios do ponto de vista do 
meio ambiente e da qualidade de vida da população, evidenciando ainda mais a necessidade de reaproveitamento. O projeto, inicialmente, 
baseou-se na utilização de resíduos do processo de fabricação da calça jeans, mais especificamente no processo de lavagem, que se assemelha a 
uma fibra, buscando analisar seu comportamento e viabilidade, através de testes cabíveis, como adição ao concreto. O desenvolvimento 
laboratorial do projeto foi por meio de pesquisas acadêmicas de livros e artigos científicos, consultados através dispositivos como Google 
Acadêmico, Scielo e Science Direct, em busca de trabalhos semelhantes para familiarização com o material a ser utilizado e com o que veio a ser 
desenvolvido, além de consultar e seguir as diretrizes impostas pelas NBR’s incumbias. O resíduo foi obtido por meio de uma lavanderia sem 
custo, já que não possui nenhuma serventia para a loja, causando problemas na hora do descarte. Inicialmente, com o resíduo em posse, ele 
demonstrou uma capacidade alta de agregação, além de um péssimo comportamento em contato com a água. Através de pesquisas científicas, 
foi constatado que esse comportamento é semelhante à fibra de aço que com relação ao comprimento-diâmetro maior que 100µm tendem a 
produzir empelotamento – concentração de fibras pelo autoentrelaçamento –, popularmente conhecidos como “ninhos”. Com isso em mente, no 
laboratório, o resíduo foi passado por peneiras de 850µm, 420µm e por fim de 75µm, formando um pó sem capacidade de agregação e bom 
comportamento na água. Entretanto, apesar do resultado satisfatória, mais familiarizado com o material, houve o entendimento que tal resíduo 
não possui comportamento ideal para ser usado em um elemento estrutural como o concreto, foi chegada a conclusão que teria mais proveito de 
sua utilização em argamassas. Foi definido, então, a criação de 36 corpos de prova de 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura, sendo 12 de 
argamassa padrão como parâmetro comparativo – traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) –, 12 com adição de 0,5% do resíduo e 12 com 1% de adição do 
resíduo (ambos de mesmo traço) para comprovar ou não sua eficácia nesse meio de utilização. Foi necessário a aplicação nos corpos de prova de 
ensaios como capilaridade e compressão para, seguindo as NBR’s 13277 (Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e 
tetos – Determinação da retenção de água – Método de ensaio) e 13279 (Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e 
tetos – Determinação da resistência à compressão – Método de ensaio), demonstrar em sua totalidade a sua validação como adição para 
argamassas. Os resultados obtidos até então demonstram potencial, o resíduo demonstrou boa associação com a areia e teor de umidade 
incorporado próximo nos três casos, gerando boa expectativa para promover uma destinação correta de um material danoso ao meio ambiente 
e, consequentemente, à sociedade.
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RESUMO

A produção de aço gera resíduos, que contem metais pesados, mesmo com alto índice de aproveitamento os agregados siderúrgicos de alto-
forno, não utilizados, podem causar impactos ambientais no entorno dos parques industriais, a utilização desses agregados transformando-os em 
coprodutos e melhorando continuamente as taxas de reaproveitamento e divulgando as vantagens técnicas e ambientais do uso dos coprodutos 
em substituição a outros materiais, principalmente aqueles oriundos de recursos naturais não renováveis fariam diminuir este índice de risco 
ambiental ao mínimo possível. Associando a isso a chance de reduzirmos o numero de ruas que ficam sem condições de acesso em dias chuvosos, 
pela falta de pavimentação e drenagem, possibilitaria uma maior qualidade de vida e desenvolvimento dos espaços urbanos, a falta desta e a má 
gestão das vias de acesso e calçadas, aumenta os índices de insuficiência governamental nos subúrbios, não se trata de uma solução definitiva, 
mas, sim um provisório, um paliativo, para terraplanagem e estabilização de vias não pavimentadas que também ira servir como base para uma 
futura pavimentação. OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo principal estudar a durabilidade após a aplicação de agregado siderúrgico 
(escória granulada de alto forno) em ruas e estradas que não possuem pavimento, além o impacto positivo e negativo reportado pelo setor 
responsável pela manutenção nas localidades do Município de Seropédica, localizado na Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA UTILIZADA: Serão entrevistados o gestor da Secretaria de Serviços Públicos de Seropédica sobre a necessidade de reincidência de 
manutenção das ruas onde o material foi utilizado buscando informações sobre a resistência do material inserido e necessidade de novas 
intervenções nas localidades; Também serão consultados os moradores das localidades onde  foi utilizada a escoria de alto forno como camada 
de pavimentação, buscando informações sobre o impacto positivo e negativo da introdução deste material no dia a dia dos moradores, 
relacionados ao impacto ambiental no ar. RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÃO: Preliminarmente foi avaliado que a escoria de alto forno em 
conjunto ao solo local sem aditivos tem sido utilizada na cobertura provisória em áreas urbanas não pavimentadas, pois apresenta baixo custo (de 
implantação e manutenção) e boa durabilidade. Porém a longo prazo deve ser melhor avaliado, por se tratar de um resíduo industrial, existe a 
necessidade de monitorar os resultados destas aplicações, para precaver-se de impactos negativos ao ambiente ou à saúde humana.
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RESUMO

Reservatórios, tanques e canais são utilizados para armazenamento e escoamento de líquidos, utiliza-se aberturas de perímetro fechado e forma 
geométrica definida dispostas abaixo da superfície livre do líquido a fim de medição e controle da vazão. As variáveis foram analisadas, através da 
observação participante deste experimento realizado com alunos do quinto período do curso de graduação em engenharia civil. Buscou-se 
viabilizar a associação dos formulários constantes na ementa da disciplina de hidráulica, com a visibilidade prática da disciplina.  Para isso, 
utilizou-se um reservatório de acrílico com nove centímetros de diâmetro e medidor de altura do nível de água de acordo com o tempo de
escoamento para observação da velocidade, e por conseqüência a determinação das vazões. A problemática deste experimento visava 
proporcionar aos alunos o entendimento prático da relação entre a área dos orifícios e a velocidade do escoamento, por meio da equação da 
continuidade, obtida na base de dados do Google acadêmico, com a finalidade de obter a variável da velocidade teórica que ocorre na atmosfera. 
Como esta velocidade não leva em consideração a perda de carga recorrente durante o escoamento, utiliza-se um coeficiente de descarga, obtido 
pela soma do coeficiente de redução de velocidade para que se obtenha a velocidade real na área do orifício e do coeficiente chamado de 
contração, que expressa a relação entre a área da seção contraída e a área da seção transversal do orifício. Por tanto, é determinada, através de 
manipulações algébricas que a vazão teórica no orifício é o produto da área do orifício pela velocidade real e a vazão real no orifício é o produto 
do coeficiente de descarga no orifício pela área e sua velocidade real. Os conceitos utilizados permitem a iniciativa de elaboração de um gráfico 
que relaciona o tempo de escoamento do fluido, seu volume, vazão, velocidade e coeficiente de descarga. Os resultados do experimento 
reafirmam as equações e consequentemente gera relevância no desempenho acadêmico dos alunos e evidencia o fomento de novas 
metodologias de ensino e proposição de novas técnicas para assimilação de conteúdo para aprendizagem em hidráulica.
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RESUMO

A produção de energia e a respectiva disponibilidade do insumo nas diferentes áreas geográficas de um país constitui uma estratégia para 
promover o crescimento e o desenvolvimento econômico. Nesse âmbito, a oferta com confiabilidade e de forma a incluir custos acessíveis é uma 
constante busca dos governos e uma demanda da indústria para prover lucro. No caso do Brasil, os problemas no regime de chuvas provocam a 
instabilidade na geração por hidroelétrica e nos últimos anos que novos rumos na composição da matriz energética nacional foram adotados. Um 
dele é a promoção de leilões de energia elétrica com o uso de baixo carbono, o que consiste em uma opção adotada e impulsionada pelo 
coproduto Gás Natural (GN), oriundo do processo de extração do petróleo. O insumo é um combustível fóssil mais limpo e menos intensivo em 
carbono, mas apresenta menor eficiência para grandes demandas de geração. Desta forma, o aumento da exergia de usinas térmicas a gás para 
obter eficiência inclui a utilização de modelos termodinâmicos de rendimento. Deste modo, existem diferentes configurações de processo para 
produzir uma quantidade de trabalho de útil em uma usina térmica por combustão do GN, no entanto, os resultados são influenciados pelos 
parâmetros operacionais e pela tecnologia embarcada. Nesse cenário de alternativas para tomada de decisão de projeto, a pesquisa busca 
identificar por meio de modelagem e simulação identificar os parâmetros termodinâmicos críticos que interferem na eficiência exergética de 
desempenho da Usina Termelétrica a GN. O principal foco constitui analisar o Ciclo Combinado com Recuperação de Calor (2CRC) usando o Ciclo 
Orgânico Rankine (COR) e Ciclo Brayton (CB) de um empreendimento para comparação de resultados. A metodologia de pesquisa contemplou a 
revisão bibliográfica com a aplicação de um estudo de caso utilizando dados reais da empresa operadora concessionária para estudo comparativo 
de desempenho. A modelagem termodinâmica computacional em regime estacionário de operação foi adotada por meio do conjunto de
equações de conservação de energia e estado para calcular 4 KPI´s (Key Performance Indicator): Eficiência Exergética Total (EET), Eficiência do 
Ciclo Orgânico Rankine (ECOR) e Eficiência do Ciclo Brayton (ECB) e OPEX de consumo de combustível GN. As avaliações computacionais foram 
executadas por meio do algoritmo construído com o software Maple e pela modelagem e simulação da planta térmica utilizando a ferramenta 
freeware CAPE Open (Computer Aided Process Engineering). A aplicação do modelo termodinâmico em questão com 3 diferentes configurações 
de variáveis de processo. O estudo paramétrico preconizado identificou um conjunto de métricas que interferem diretamente na potência gerada 
e outras que não influenciam no produto exergia líquida. Desse modo, na abordagem metodológica adotada, foram comparados os dados 
operacionais do empreendimento licenciado da usina termelétrica (UTE) e a eficiência do sistema de recuperação de calor do ciclo combinado. A 
aplicação da análise de sensibilidade apresentou uma resposta consistente para as variáveis vazão de gás natural, razão de compressão de ar, 
assim como o calor disponível, a pressão e a temperatura de processo. A pesquisa revelou a concordância em relação ao cálculo da eficiência 
operacional que corresponde aos dados operacionais de potência nominal de 1700 MW e ao KPI de EET. A resposta em decorrência da execução 
do modelo construído apresentou um desvio relativo da ordem de -11% para a potência gerada. Os resultados forneceram assim uma base 
consistente na análise da configuração de projetos de usinas termoelétricas à GN que operam em 2CRC. Nesse ambiente, abre novas 
oportunidades futuras para ampliar o conhecimento de design de plantas, por meio da simulação dinâmica e no uso de ferramentas de maior 
robustez algorítmica numérica para análise da eficiência energética.
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RESUMO

A visão da demanda contínua e crescente por energia para suprir as necessidades da sociedade, com custo competitivo e disponibilidade 
adequada, indica que a indústria da energia elétrica é uma das mais importantes. Entretanto, em caso de falha no suprimento de energia elétrica, 
em muitas situações, é necessária a utilização de geradores diesel para suprir tal demanda. É nesse cenário que a análise de falhas em sistemas 
elétricos, especificamente a avaliação da dependabilidade, admite relativo grau de importância, pois além de contribuir para a confiabilidade, 
disponibilidade, mantenabilidade e segurança do sistema, gera subsídios para entendimento das interações dele com o ambiente que o cerca, 
minimizando os seus impactos ambientais negativos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia, baseada nos 
preceitos da dependabilidade, para suportar o planejamento da manutenção de geradores diesel. Assim, determinar os atributos de classe 
mundial da dependabilidade, por intermédio da distribuição de Weibull e seus respectivos parâmetros, para identificar o estágio da vida útil em 
que o equipamento se encontra e possibilitar os cálculos dos atributos da dependabilidade. Utilizou-se a pesquisa exploratória por meio de 
revisão bibliográfica para buscar outros autores que aplicaram a dependabilidade e a distribuição de Weibull para melhor entendimento sobre o 
tema, desenvolvimento e sua aplicação. Quanto aos procedimentos e validação dos dados foi possível definir os atributos pertinentes à 
dependabilidade, de acordo com a literatura existente; identificar e descrever o gerador e realizar a sua hierarquização. A coleta dos dados foi 
realizada em um estudo de caso em uma empresa de locação de geradores XYZ, permitindo gerar os Tempos Para Falhar (TPF); a organização dos 
dados em planilha eletrônica; aplicação dos cálculos de distribuição de Weibull; determinação dos três parâmetros da distribuição de Weibull; 
determinar os cálculos de confiabilidade, a taxa de falha e elaborar uma metodologia padrão para sua aplicabilidade em qualquer sistema. Os 
resultados foram alcançados por meio da organização e tratamento dos dados em planilha eletrônica (Microsoft Excel), sendo possível 
determinar os 286 TPF do equipamento. Com isso, realizou-se a análise estatística, para a aplicação da distribuição de Weibull. Com os cálculos da 
reta pela aplicação da regressão linear, permitiu-se encontrar os valores dos três parâmetros de Weibull, tendo como resultado o maior valor 
para r (0,452). O fator forma (β), (β =0,226) indica que o equipamento está na mortalidade infantil, pois β<1; a vida característica (η= 18,436) e a 
vida mínima (t0 = 0). Foi possível concluir que a aplicação da distribuição de Weibull é necessária e essencial para qualquer sistema, não somente 
na indústria da energia. É indiscutível a importância e os benefícios dessa aplicação, quando usada de forma correta e relacionando com outras 
teorias e ferramentas, resultando em benefícios para toda a operação do sistema, além da melhoria do gerenciamento da
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RESUMO

A produtividade é o elemento primordial para a sobrevivência de uma empresa, pois é por meio do desempenho realizado pela indústria, que 
seus resultados podem ser positivos ou negativos, obviamente, os empreendedores, assim como os interessados no negócio, querem os 
melhores resultados, garantindo assim maior lucratividade, atraindo investimentos resultando no crescimento e valorização da empresa. Um dos 
motivos que fazem as empresas deixarem de lucrar e se desenvolver são os acidentes de trabalho. Essas situações muito comuns na indústria 
prejudicam o desenvolvimento da empresa, aumentam os custos a todos os envolvidos, desde o acidentado e sua família até a empresa. Diante 
disso, a saúde e segurança do trabalho estão cada vez mais valorizadas e inseridas na produtividade industrial, diferente de outrora, onde a 
segurança do trabalho não era bem vista, pois o departamento era visualizado como uma despesa que não agregava valor ao setor produtivo e só 
existiam em algumas empresas conforme dimensionamento da NR-04 para atendimento a obrigatoriedade da lei  imposta por meio da Portaria 
Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Logo, pode-se verificar a importância da gestão de saúde e segurança do trabalho que 
contribui para a prevenção dos acidentes, reduzindo e até eliminado os riscos existentes nesse segmento, pois o capital humano é primordial para 
um bom resultado. Com o passar do tempo e a evolução das empresas, bem como empreendedores agregando conhecimento e entendendo a 
importância da segurança e qualidade de vida no trabalho, pode-se observar o aumento de investimento em prevenção, devido à compreensão 
de que a segurança do trabalho e os fatores de prevenção de modo geral contribuem com o desempenho da produtividade e qualidade 
operacional, pois cada acidente ocorrido existe um transtorno como, por exemplo, parada de processo, tempo de atendimento ao acidentado, 
mobilização de funcionários para auxiliar no socorro, dentre outros fatores. Assim, este estudo tem como objetivo, analisar os acidentes de 
trabalho ocorridos em uma indústria frigorífica em Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul, nos anos de 2017 e 2018, mostrando a 
importância da gestão de saúde e segurança do trabalho, utilizando amostras dos dados de 158 acidentes ocorridos nesse período, com o intuito 
de melhorar a percepção e gerenciamento dos riscos e pessoas expostas aos riscos laborais. O artigo de caráter descritivo é um estudo de caso, 
onde a partir desses dados de acidentes juntamente com a verificação dos perfis sociográfico, levando em conta a idade, gênero, setor, tempo de 
empresa e nível escolar, possibilita a análise dos grupos com maior incidência e maior exposição aos riscos de acidentes de trabalho, com isso, 
facilitando as estratégias e métodos para redução desses números, juntamente com ferramentas e auxílio dos líderes da produção. As conclusões 
apontam que, os programas e ferramentas de segurança devem ser mais bem direcionados, ou seja, focados aos elementos de maior criticidade, 
onde com isso foi possível reduzir acidentes graças a melhor gestão destes, foi analisado também que há a necessidade no campo educacional de 
inserir o conhecimento em saúde e segurança do trabalho, para que os jovens profissionais comecem sua vida profissional de forma mais segura.
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RESUMO

Os métodos tradicionalmente utilizados nas empresas para avaliação dos riscos em projetos de investimento se apoiam em métodos 
determinísticos, baseados na experiência obtida em projetos similares assumindo-se a possibilidade de uma provável repetição do cenário 
anterior, gerando uma margem de erro muito grande e um desvio fora do comum. A fim de complementar e garantir o planejamento, a 
Simulação pelo Método de Monte Carlo se apresenta como método auxiliar na avaliação dos riscos envolvidos. Esta pesquisa foi desenvolvida a 
partir do orçamento para construção de uma instituição de ensino superior, apresentando os resultados das simulações realizadas sobre o 
comportamento das variáveis com base na EAP (Estrutura analítica do projeto), EAR (Estrutura analítica dos riscos), Matriz de probabilidade e 
impacto e análise orçamentária do investimento (Valor Base). Dessa forma, o objetivo principal desse estudo é mostrar a contribuição da 
Simulação Monte Carlo (SMC) como ferramenta auxiliar nas análises de viabilidade em projetos de investimento. Pode-se entender por simulação 
como sendo todo e qualquer método que tente reproduzir um sistema real. A ideia é reproduzir cenários que ainda não ocorreram e avaliar se o 
investimento justifica o risco e que medidas poderão ser adotadas para mitigar os efeitos. O método de Monte Carlo pode ser comparado a uma 
roleta hipotética no qual uma girada conduz a um resultado aleatório, sendo possível conduzir os resultados, captando variabilidade de medidas 
de desempenho e reproduzir comportamento a curto prazo. A única exigência para execução da SMC é que o sistema seja modelado em termos 
de funções de densidade de distribuição de probabilidade. Uma vez conhecidas essas distribuições, a SMC realiza amostragens aleatórias. Este 
processo é repetido inúmeras vezes e o resultado desejado é obtido por meio de técnicas estatísticas sobre um determinado número de 
amostras. A metodologia adotada segue a seguinte sequência: levantamento bibliográfico das técnicas utilizadas para quantificação dos riscos; 
avaliação do projeto, orçamento analítico e cronograma preliminar; elaboração da EAP; avaliação do cronograma e orçamento do projeto; 
elaboração da Matriz de Probabilidade-Impacto; categorização dos riscos; aplicação da Simulação Monte Carlo (RStudio), com a realização de 
1500 simulações por fator de risco. O objeto de estudo é o projeto de construção de uma instituição de ensino superior que possui 3.965,88m² de 
área construída. O contrato engloba todas as etapas desde a fundação à fase de acabamento e entrega, totalizando R$ 4.273.334,58 em 12 
etapas de construção. Desse modo, foi possível elaborar a EAP para definição dos pacotes de entrega e das atividades. De modo a obter 
simulações mais variadas, foram selecionados os riscos mais representativos baseado na experiência da equipe e do histórico de projetos da 
construtora. Foi elaborada a matriz de probabilidade-impacto para que fosse identificado o grau de severidade. Para realizar o Método de Monte 
Carlo foram definidas 1500 interações, os quais foram geradas no software RStudio, que obedecem a uma distribuição normal com uma média 
igual 4273334 (média de despesas totais calculadas) e um desvio padrão da amostragem de 417357. Com isso é possível fazer uma análise da 
distribuição gerada e verificar quais valores tiveram uma representatividade maior e a quanto corresponde do total acumulado da frequência. Foi 
possível identificar 90% da representatividade, mostrando que o valor mais próximo do real para o projeto é de R$ 4.823.618,00, considerando a 
variação de custos que podem ocorrer durante o projeto de acordo com os riscos levantados, sendo que houve um desvio de R$ 550.283,42 a 
menor entre o orçamento aprovado e o resultado da SMC. Desse modo, foi verificada a necessidade de um plano detalhado de contingência e 
mitigação dos riscos, além de um novo levantamento para fins orçamentários.
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RESUMO

A organização do espaço é de fundamental importância para um bom desempenho das atividades desenvolvidas, independente da modalidade, 
principalmente em uma sala de aula. A disposição correta dos elementos que compõe o espaço contribui diretamente no desempenho prático e 
cognitivo facilitando a assimilação das informações. Por isso, a metodologia SLP (Planejamento sistemático de Layout), que foi desenvolvida e 
difundida dentro do setor industrial e também é comumente utilizada para desenvolvimento de layouts de escritórios funcionais, laboratórios, 
entre outros espaços foi escolhida como ferramenta principal. A pesquisa foi aplicada no ambiente acadêmico a fim de agregar pontos positivos 
ao arranjo físico proposto para uma sala de aula experimental, adequando o layout atual (sistema de ensino tradicional) para uma nova proposta 
de layout concebida para utilização da metodologia ativa de educação. Foram concebidas três propostas conceituais de arranjo, bem como os 
orçamentos de cada proposta, e a modelagem em 3D do modelo de maior relevância. Seguindo o passo-a-passo proposto foi possível planejar um 
ambiente que atenda todas as necessidades levantadas no estudo, oportunizando uma sala de aula adequada para o desenvolvimento de 
atividades educativas utilizando a metodologia ativa, propondo uma área bem maior de circulação, para professores e alunos, garantindo uma 
maior interação e uma maior participação no decorrer das aulas, garantindo conforto por meio da nova disposição de cadeiras que permite uma 
melhor visibilidade do conteúdo trabalhado, independentemente da posição à qual o aluno venha se encontrar na sala, tendo em vista o conceito 
de anfiteatro adequado à estrutura da sala existente, além de garantir a quantidade de alunos que já era suportada pelo modelo anterior, não 
havendo necessidade do aumento no número de salas ou turmas, tornando-a economicamente viável. Como produto final, obteve-se um modelo 
em 3D com projeto e orçamento, a fim de garantir a implementação nas instituições de ensino.

Engenharias

Engenharia de Produção
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: mendes.wanessa@estacio.br IES: ESTÁCIO BELÉM

Autor(es): Bruno da Paixão Monteiro; Kleyton Trindade Alho; Wanessa Tarão Mendes; Rafael Almeida Da Rocha

Palavra(s) Chave(s): MRP; Estoque; Planejamento e controle da produção;

Título: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA PARA CONTROLE DE ESTOQUE BASEADA NO 
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAIS - MRP

Curso: Engenharia de Produção

Engenharias

RESUMO

Manter o controle de estoque é uma das maneiras mais eficazes de garantir a rentabilidade de uma empresa ou organização. O gerenciamento 
de estoque contribui na redução, ou até mesmo na eliminação de custos que estão atrelados à cadeia produtiva como custos de estocagem e de 
armazenagem e manutenção das áreas envolvidas. As operações de armazenagem consistem no recebimento, estocagem, separação e expedição 
de materiais para apoiar a linha de produção ou a distribuição, sendo que os gastos com armazenagem e movimentação de materiais podem 
chegar a representar de 30 a 50% dos custos logísticos de produção. Paralelamente a isso, o estoque funciona como o alicerce que auxilia na 
tomada de decisões estratégicas da organização e pode, em alguns momentos, funcionar como principal indicador no planejamento da produção: 
melhora os níveis de serviço, incentiva na economia na produção, atua como proteção contra aumento de preços, protege a empresa de 
incertezas na demanda e no tempo de reposição e serve como segurança contra contingências. O setor PCP (Planejamento e controle da 
produção) de uma empresa tem como desafio diário garantir que os recursos necessários para a linha de produção estejam disponíveis no 
momento e na quantidade certa e, como já citado, gerar estoques de segurança em grandes quantidades não é a melhor estratégia a ser 
utilizada. É necessário programar o fluxo de entrada e saída dos insumos dos estoques evitando o acúmulo excessivo ou a sua falta durante uma 
operação planejada. O MRP (Material Requirements Plannig), metodologia utilizada para programação de aquisição e produção, ainda é hoje a 
mais utilizada por indústrias dos mais diversos ramos e portes, usando uma técnica conhecida como a explosão do item, que resulta no 
planejamento dos períodos de produção em que será necessário realizar aquisição de insumos para o atendimento da demanda confirmada. A 
proposta da pesquisa é utilizar o algoritmo do MRP para o desenvolver uma ferramenta, que foi implantada em uma empresa de produção e 
exportação de polpa de açaí congelado em Ananindeua-PA, utilizando linguagem de programação do Visual Basic (VBA) no MS Excel, o que já 
torna a ferramenta economicamente viável em comparação a outras plataformas utilizadas para o mesmo fim. De fácil operação a ferramenta 
poderá ser aplicada tanto no ambiente fabril quanto acadêmico, sendo utilizado como ferramenta para simulação de cenários, auxiliando na 
formação dos novos profissionais. Por meio de dados dos períodos de produção anteriores, os cálculos para estimativas de produções e 
levantamento dos insumos utilizados em toda cadeia de produção, foi possível desenvolver planilhas com os algoritmos de cada insumo e 
alimentá-las, por meio de uma interface temporária, para inserção de dados, tais como demandas (previstas e confirmadas), configurações de 
tipo de lote (L4L, Lote único ou QPP), coeficientes de consumo, unidades de medida, estoques de segurança, entregas programadas gerando 
então relatórios completos, nos formatos .xls e .pdf, que poderão ser utilizados como referência  para outras áreas como por exemplo, na 
programação de compras e negociação de setores como comercial e suprimentos.
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RESUMO

A competividade de mercado faz com que as organizações busquem pela melhoria contínua. Na indústria siderúrgica, a lubrificação é uma etapa 
sensível a melhorias. Sua função é reduzir o desgaste dos componentes e proporcionar aumento de vida útil, o que gera bons resultados para a 
produção. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a importância da modificação no fluxograma do sistema de lubrificação dos 
segmentos da máquina de lingotamento contínuo de aço em uma siderúrgica localizada na Grande Vitória – ES. Para alcançar o objetivo, a 
pesquisa foi desenvolvida com metodologia mista (quantitativa e qualitativa), descritiva, documental e aplicada. Baseou-se em documentos 
internos da empresa para analisar as ocorrências de manutenção. Foram identificados os registros de manutenção de antes e depois da 
implantação da modificação no fluxograma de lubrificação. Através dos registros, identificou-se uma redução no número de manutenção devido a 
falhas de lubrificação após a implantação da melhoria. Em 2012 ocorreram cinco falhas, enquanto em 2017, uma falha. Também se identificou 
ganhos significativos na disponibilidade anual da máquina, logo no primeiro ano com a melhoria aplicada houve um salto de 7% na 
disponibilidade. Concluiu-se que uma lubrificação eficaz das máquinas e equipamentos é essencial para reduzir o desgaste, possibilitar que eles 
alcancem uma vida útil satisfatória, reduzir a necessidade de manutenção e possibilitar que a produção planejada seja realizada. Por isso, a 
lubrificação é uma atividade sensível à aplicação de melhorias. A metodologia Kaizen mostrou-se eficaz para a melhoria dos processos da 
empresa, com ganhos para a produção. Foi através do princípio de melhoria contínua que se percebeu a necessidade e desenvolveu-se a 
melhoria no fluxograma de lubrificação. Após a modificação no fluxograma do sistema de lubrificação, identificou-se redução no número de 
ocorrências de falhas. Essas falhas ocorriam devido à incapacidade do sistema para lubrificar de maneira satisfatória as regiões de maior esforço 
nos equipamentos da máquina de lingotamento contínuo de aço. A modificação implantada fez com que a lubrificação privilegiasse os mancais 
centrais, que estão submetidas a esforços maiores. Por isso houve a redução no número de ocorrência de falhas, o que fez com que houvesse 
menos manutenção não programada e proporcionou maior disponibilidade das máquinas. A disponibilidade é de suma importância, pois é o 
percentual de tempo que as máquinas estão desimpedidas para operar. Observou-se que a disponibilidade anual da máquina 02 apresentou uma 
tendência crescente a partir do ano de 2012, indicando uma possível influência da melhoria aplicada, que reduziu a necessidade de parada para 
manutenção não programada por falha na lubrificação. Essa redução nas paradas não programadas ocorreu por diminuir a necessidade de troca 
de segmento devido a falhas de lubrificação. Essas falhas refletiam em tempo de aproximadamente 4 horas para a atividade de troca do 
segmento, acarretando em menor produção da máquina. Para estudos futuros, sugere-se que seja avaliado o sistema de lubrificação centralizado 
ar-óleo em máquinas de lingotamento contínuo de aço. E que se comparem os resultados da utilização do sistema de lubrificação centralizado de 
graxa e do sistema de lubrificação centralizado ar-óleo com o objetivo de reduzir ainda mais a ocorrência de falhas.
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RESUMO

Modelos Humanos Digitais 3D são representações da forma humana utilizadas como ferramentas de projeto. A utilização de Modelos Humanos 
Digitais 3D em projetos - ou DHM em acrônimo da sigla internacional digital human models – possibilita o teste de alternativas, a geração de 
propostas de soluções de projeto de maneira a validá-las ou prototipa-las em fases iniciais do projeto quanto à interação entre o objeto ou 
ambiente projetado e o usuário. Essa  abordagem coloca a relação do ser humano com o objeto/serviço no centro do processo de tomada de 
decisões. O crescimento da indústria de games e entretenimento possibilitou um aumento significativo de pesquisas sobre os DHM, porém, em 
sua grande maioria, com fins de entretenimento. Um estudo com características mais sistemáticas se faz necessário para preencher a lacuna 
existente entre os DHMs produzidos para fins de entretenimento e os estudos relativos para fins de projeto, incluindo-se nesse segundo grupo os 
serious games, jogos com temáticas voltadas para aprendizado, treinamento entre outros, mas que se distinguem dos games de entretenimento 
por seu conteúdo e objetivos programáticos. Diante da abrangência entendida pela representação da forma humana, abordaremos a utilização 
Modelos Humanos Digitais 3D  para fins de projeto, no desenvolvimento e criação de produtos ou serviços nas áreas do Design, Arquitetura, Arte 
e Engenharia. Os modelos Humanos Digitais 3D hoje disponíveis no mercado se encontram em níveis diferenciados de complexidade, mas, 
essencialmente, são ferramentas de design que permitem avaliações quanto ao conforto postural e determinam espaços, alcances e áreas de 
visão a serem considerados desde as primeiras etapas do projeto. A integração dos sistemas CAD com dados antropométricos e biomecânicos 
permite que modelos humanos digitais 3D possam ser incorporados mais cedo às etapas de projeto, com as seguintes vantagens, como a) 
Redução do tempo de projeto; b) Redução dos custos do projeto com a antecipação da entrada de dados ergonômicos; c) Análise em 3D, 
facilitando e tornando mais rápida a visualização de problemas de interface entre o modelo humano virtual e o objeto projetado, possibilitando 
assim ajustes no projeto; d) Melhoria da qualidade do produto, antes da sua entrada em produção, por meio da análise virtual de aspectos 
ergonômicos. À luz do contexto explicitado anteriormente, propomos como objetivo geral deste trabalho a elaboração de um livro sobre métodos 
e técnicas para o desenvolvimento de Modelos Humanos Digitais 3D e suas aplicações em projetos, de modo a possibilitar a disseminação dessa 
tecnologia e a formação de profissionais de projeto, tais como, engenharia, arquitetura e design, nessa área inovadora. A metodologia a ser 
seguida envolve as seguintes etapas: a) Pesquisa bibliográfica; b) evolução histórica dos modelos humanos digitais disponíveis no mercado; c) 
descrição dos equipamentos e procedimentos de aquisição de forma da superfície corporal e desenvolvimento de modelos humanos digitais 3D; 
d) descrição dos equipamentos e procedimentos para a captura de movimentos humanos; e) descrição das alternativas para a criação de 
movimentos matemáticos que simulem movimentos humanos; f) descrição da aplicação de movimentos e vantagem comparativa na aplicação de 
movimento aos modelos humanos digitais 3D para a geração de sistemas de simulação; g) descrever o desenvolvimento de ferramentas para 
aplicação de modelos humanos digitais 3D para avaliação e projetos de produto e arquitetônicos. Essa pesquisa encontra-se em andamento, mais 
precisamente na etapa d, mas esperamos que os resultados da sua conclusão possibilitem a elaboração de material didático inovador para 
formação de alunos e profissionais de projeto para o desenvolvimento e aplicação de Modelos Humanos Digitais 3D ao projeto arquitetônico, de 
produtos, e de postos e ambientes de trabalho.
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RESUMO

A questão fundamental é a ousadia de pensar as coisas de novo. A necessidade atual é questionar o pensamento convencional, A economia 
circular não é um fenômeno novo, pois durante toda a história da humanidade ela tem sido a maneira de atuar e gerenciar em tempos de 
escassez. Além de ser uma necessidade, a economia circular é uma ótima oportunidade para criar uma demanda sustentável; e com produtos que 
ofereçam segurança ao consumidor.  A possibilidade de harmonizar a economia circular com a necessidade do consumidor foi o ponto inicial 
desta pesquisa, seja pela necessidade de minimizar o número de sufocamentos de bebes, seja pelo dinamismo do processo produtivo atual que 
diminui cada vez mais o ciclo de vida dos produtos. Problema e Hipóteses: O objeto a ser investigado cientificamente são as mortes súbitas de 
bebes, provocadas por sufocamento tendo como objeto o travesseiro. Não existe, no Brasil, uma estatística do número bebes que vem a falecer 
em decorrência deste problema, mas a quantidade de incidentes é relevante, fato comprovado por experiências relatadas por mães de recém-
nascidos. Este artigo tem como questionamento se é economicamente viável a produção de um travesseiro que possa evitar o sufocamento de 
bebes, aproveitando este momento de mudança de paradigma com a economia circular. Neste sentido, será utilizada a metodologia TRIZ para 
direcionar uma possível solução. Ao se colocar o problema e se formular as hipóteses, deve-se fazer também a indicação das variáveis 
dependentes e independentes, que no caso desta pesquisa seriam os parâmetros de engenharia utilizados na metodologia TRIZ. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é utilizar a metodologia TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas) na elaboração de um travesseiro, dentro de uma 
economia circular, que possa minimizar a morte súbita de bebes. Para atingir este objetivo foi aplicado um dos operadores da TRIZ que é a matriz 
das contradições, que através da seleção de parâmetros de engenharia, que entram em contradição, são encontradas soluções inventivas. 
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa com 40 mães de bebes recém-nascidos que indicou, que todas elas sem exceção, teve algum tipo de 
problema com relação ao sufocamento do bebe em algum momento durante o período em que estavam no berço ou na cama enquanto 
dormiam. Não existem estatísticas sobre refluxo gastroesofágico em bebês no Brasil. As estatísticas mundiais indicam, porém, que 70% deles 
regurgitam após mamar. O pico da incidência é próximo dos 4 meses de idade e a maioria regurgita uma, duas vezes por dia sem apresentar 
outro sintoma, o que é normal. O grande problema é quando este processo acontece durante o sono do bebe, onde pode ocorrer o sufocamento. 
Resultados e Conclusões: A pesquisa identificou as elações dos Parâmetros de Engenharia e as Soluções Inventivas para um novo travesseiro: 
(Parâmetro a melhorar:  27 - Efeitos prejudiciais causados pelo travesseiro como sufocamento - Parâmetro a preservar: 31 – Confiabilidade do 
bebe dormir num travesseiro que ofereça a segurança para não sufocar): Solução Inventiva:  2 – Extração de substâncias do travesseiro para que 
o bebe possa respirar pelas partes ocas do mesmo. (Parâmetro a melhorar: 26 – Quantidade de ar que passa pelo travesseiro -  Parâmetro a 
preservar: 16 - Durabilidade do objeto, ou resistência mecânica do travesseiro, não se deformando. Solução Inventiva: 3 – Qualidade local para 
que cada parte do travesseiro funcione em condições mais adequadas. Neste sentido a parte central do travesseiro seria um pouco mais elevada. 
Esta pesquisa chegou ao seu final encaminhando soluções, para minimizar a morte súbita de bebes por travesseiros através da aplicação da 
metodologia TRIZ, indicando soluções inventivas através da aplicação da metodologia TRIZ, indicando soluções inventivas através do 
levantamento dos parâmetros de engenharia envolvidos com o objeto da pesquisa.

Engenharias

Engenharia de Produção
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: ana.marcio@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Marcio de Freitas Santa Ana

Palavra(s) Chave(s): bioplástico, biodegradabilidade, células do lixão, casting

Título: PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICO SINTETIZADO POR AMIDO DE BATATA

Curso: Engenharia de Produção

Engenharias

RESUMO

Este trabalho teve o objetivo de produzir um bioplástico e avaliar sua biodegradabilidade utilizando uma Membrana sintetizada por amido de 
Batata, fonte de origem orgânica. Nesse momento  o amido da batata foi submetido a sintezição realizada por material de amido colhido no 
interior das células do lixão.A produção do bioplástico baseia-se na metodologia casting, que consiste na solubilização do amido em um solvente, 
bem como na aplicação sobre um suporte para evaporação de solvente e consequente formação de uma matriz contínua que dá origem aos 
filmes biodegráveis. Considerando que todas as plantas podem ser hospedeiras de um ou mais fungos endófitos, e esses apresentam grande 
potencial biotecnológico O trabalho estudou a viabilidade de utilização de fungos endófiticos no biotratamento de solos contaminados. Este 
trabalho será multidisciplinar e buscará dialogar com outras áreas, tais como biologia, química além das engenharias. o objetivo geral é poder 
agregar o resíduo orgânico, de preferência os ricos em fibras, a fim de fazer um trabalho de reaproveitamento desse lixo também. Reciclar lixo 
Polimérico e Lixo orgânico separadamente de maneira e sintetizá-los  em um processo unico com a criação de um plástico com teor Orgânico e 
com isso aumentar e biodegradação.Os objetivos específicos é implementar uma proposta da aplicação 4R(Repensar, Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar), além de sugerir com uma criação sustentável de Biomateriais, com objetivo de produzir produtos Biodegradáveis. . A relevância deste 
projeto foi realizar inúmeros estudos de aperfeiçoamento de reciclagem através de técnicas inovadoras e de formas de exploração continuada 
sobre as condições ideais.a metodologia usada para a produção do bioplástico baseia-se na metodologia casting, que consiste na solubilização do 
amido em um solvente( DMO), bem como na aplicação sobre um suporte para evaporação de solvente e consequente formação de uma matriz 
contínua que dá origem ao filme .Na síntese do filme plástico em bancada, inicialmente foi realizada a obtenção do amido através de um processo 
mecânico de moagem (1 batatas;75 gr.) mais associação de 1g de Poliestireno e 1g agente compatibizante MB, filtração e decantação. O amido 
extraído (35gr.) foi solubilizado em água destilada (500ml.). O procedimento realizado resultou em um filme plástico com uma resistência 
bastante significativa com características homogêneas, ou seja, obtenção de um Filme Bioplástico e diante dos resultados preliminares obtidos e 
suas características, a partir das metodologias utilizadas, infere-se que é possível a obtenção de filmes plásticos Biode- gradáveis provenientes do 
amido extraído da batata ou outros resíduos orgânicos. Por  conta de o plástico possuir como sua matéria-prima o amido, presente  na batata, 
poupa o recurso não renovável (fóssil) que é a matéria-prima largamente utilizada. Com tal alternativa, o processo de obtenção desse plástico 
tornou-se mais sustentável, uma vez que o material proposto é facilmente obtido
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RESUMO

O termo biogás refere-se à mistura de gases resultante da decomposição da matéria orgânica realizada pela ação bacteriana. A mistura de gases 
produzida neste processo é composta principalmente por metano e dióxido de carbono, tendo composição média de 55-70% de CH4, 27-44% de 
CO2, 0,5-2% de H2S e traços de H2 e NH3. O gás de síntese produzido (CO + H2) deve apresentar razões CO/H2 adequadas para os diferentes fins 
requeridos nas próximas etapas industriais. Estas diferentes razões de CO/H2 são atingidas através de três principais processos: Reforma a vapor 
do metano, Reforma a seca de metano e Oxidação Parcial. Para as reações de reforma de metano são utilizados catalisadores de Ni/Al2O3, sendo 
que estes apresentam alguns problemas na desativação por depósito de carbono. Há interesse em superar estes inconvenientes utilizando 
catalisadores suportados em CeO2. Uma das propriedades principais deste suporte é a alta mobilidade de oxigênio comparada a outros, devido à 
presença de íons Ce3+ produzidos em condições de atmosfera redutiva. Também, nos últimos anos algumas pesquisas têm sido desenvolvidas 
frente à aplicação de materiais residuais para a síntese de catalisadores utilizados principalmente na reação de transesterificação. Resíduos como  
cascas de ovos de frango também têm sido estudados quanto à aplicação no processo de obtenção de catalisadores para a produção de biodiesel. 
Devido à sua abundância, baixo custo, redução do impacto ambiental e saúde pública, o aproveitamento desses resíduos torna-se atraente. 
Dentre uma variedade de produtos potencialmente reutilizáveis, as cascas de ovos de galinha apresentam-se como uma matéria-prima capaz de 
fornecer quantidades significativas de carbonato de cálcio (principal constituinte da casca), que se extraído torna-se produto com considerável 
valor agregado e favorável do ponto de vista da sustentabilidade. O objetivo desse trabalho, foi desenvolver catalisadores de Ni/CeO2, que foram 
dopados com cálcio obtidos da casca do ovo calcinado. Os seguintes teores de cálcio foram preparados: 4, 8 e 12% com relação molar ao CeO2. O 
teor de níquel foi igual a 10% m/m. O método de preparação dos suportes foi o hidrotérmico e a adição da fase ativa foi a impregnação. Os 
materiais sólidos foram submetidos as análises de área superficial determinada pelo método BET, fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios 
X in e ex situ (DRX) e Redução a temperatura programada (RTP). De acordo com a análise de FRX foi possível verificar que os teores dos elementos 
estudados indicaram boa concordância entre os valores nominais. Através dos resultados de BET, tanto os suportes quanto os catalisadores, 
apresentaram decréscimo no valor da área com o aumento de teor de cálcio. Isso provavelmente ocorre devido à substituição dos íons de cério 
pelos íons cálcio na rede cristalina. Ao impregnar o níquel sobre os suportes também ocorreu decréscimo da área específica. Isso pode ser devido 
ao recobrimento dos poros do suporte pelo óxido de níquel diminuindo assim a área específica do catalisador. Para a análise de DRX, apenas picos 
de difração referentes a esta fase podem ser identificados nos suportes do CeO2 dopados com cálcio. A ausência de sinais de difração referentes 
a espécies de cálcio indica que não há segregação dessas fases nestas amostras devido ao baixo teor desses promotores. De acordo com os 
resultados de TPR, foi possível notar que ao adicionar o cálcio ocorreu o surgimento de mais dois picos (de 364 a 414ºC) e deslocamento dos picos 
de máximo para temperaturas maiores para todos os suportes,  indicando que a adição de cálcio ocasionou uma maior interação deste com a 
céria. De acordo com as análises realizadas, até o momento, foi possível concluir que as condições de preparação dos suportes foram ideais na 
preparação do suporte final. Vale ressaltar que não foi notada a presença de contaminantes nas amostras de CaO que poderiam comprometer 
futuramente as reações catalíticas.
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RESUMO

Normalmente, a região Nordeste do Brasil atravessa crises hídricas, salvo exceções, muitas vezes essas crises são ligadas pela falta de chuva que 
geralmente é escassa na região, assim reduz a quantidade de água nos solos nordestinos. Uma das formas de subsistência é a atividade de 
aquicultura, gerando renda e ao mesmo tempo levando a alimentação para a família. Porém, para executar a atividade de aquicultura é 
necessária uma grande quantidade de água e esse com certeza é um dos problemas mais complexos a serem resolvidos na região nordeste 
brasileira. A atividade de aquicultura pode ser feita em reservatórios com ou sem estufa, além dos tamanhos que variarem de acordo com a 
necessidade e produtor de camarão. Apesar dos viveiros serem executados com técnicas da engenharia, alguns apresentam infiltração por conta 
da alta condutividade hidráulica que os solos apresentam, com isso a necessidade de reposição de água é quase diariamente. Com isso, existe 
uma grande quantidade de desperdício de água, vale ressaltar também que o grande aumento de gastos, devido a necessidade do bombeamento 
de água que se faz necessário. O objetivo deste trabalho é realizar a análise dos solos e relacionar as características da concentração do teor de 
cálcio e matéria orgânica dos solos utilizados na construção dos tanques, a infiltração da água tanto na parte inferior do reservatório, quanto nas 
paredes. Nos testes foram escolhidos reservatórios com capacidade de armazenamento diferentes, além do tempo de uso dos tanques, como 
também foi considerado as diferentes composições de estrutura dos reservatórios. Foi realização a determinação do teor de cálcio e matéria 
orgânica de acordo a metodologia determinada pela Embrapa e a permeabilidade, velocidade e a infiltração da água no solo usando o método do 
infiltrômetro de anel. Os resultados foram submetidos ao teste de correlação canônica para observar a correlação entre as variáveis analisadas. A 
concentração de cálcio e matéria orgânica variou bastante nos solos dos reservatórios, sendo observado que em reservatórios com maior tempo 
de uso existe uma maior acumulo de matéria orgânica, porém, os solos com maior concentração apresentavam maior permeabilidade. Já o cálcio, 
sua concentração variou bastante com o tempo de uso dos viveiros e foi observado um efeito cimentante do cálcio nos constituintes do solo, mas 
seus maiores teores foram encontrados em solos com altos teores de matéria orgânica o que permite maior infiltração da água no solo. De 
acordo com a análise de correlação canônica o cálcio possui uma correção negativa em relação a infiltração da água no solo, ou seja, a 
permeabilidade do solo é reduzida com o aumento do teor de cálcio no solo, enquanto, para a matéria orgânica foi observada correlação positiva, 
portanto, com o aumento da matéria orgânica do solo, favorece o aumento da permeabilidade dos solos dos reservatórios.
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RESUMO

Atualmente, a grande maioria das organizações de saúde tem sido criticada devido aos altos custos e baixa eficiência e estão enfrentando uma 
situação crítica agravada pela demanda reprimida de atendimentos e o envelhecimento da população. A disponibilidade de medicamentos é um 
dos indicadores mais claros de que uma organização de saúde está trabalhando de maneira eficiente. Medicamentos representam uma grande 
parcela dos custos nos serviços de saúde devido ao valor significativo desses produtos e seus requisitos de armazenamento e controle. A escassez 
de medicamentos tornou-se um grave problema nas organizações de saúde brasileiras. O objetivo deste estudo é apresentar a implantação de 
um Sistema de Apoio à Decisão, que suporta o controle de estoques em tempo real e rastreamento de medicamentos, proporcionando 
transparência e acessibilidade a essas informações críticas no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Este estudo foi desenvolvido por meio de 
pesquisa qualitativa para apresentar uma análise descritiva da implementação do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para Gerenciamento de 
Inventário do INCA. Os dados qualitativos foram coletados por meio de observações e entrevistas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com vários profissionais do INCA, como gestores de TI, profissionais da cadeia de suprimentos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos, nos 
primeiros quatro meses de 2019. O gerenciamento de estoques do INCA é um processo complexo e crítico. As unidades hospitalares correm o 
risco de não oferecer aos pacientes os medicamentos adequados quando necessário. Além disso, a distribuição de medicamentos pelas farmácias 
pode ter um efeito direto sobre a eficácia do tratamento oncológico. Usar medicamentos que não estão nos protocolos clínicos pode ser 
arriscado e caro. Além das questões econômicas e de segurança do paciente, requisitos regulatórios rigorosos relacionados à rastreabilidade de 
medicamentos e gerenciamento de estoques aumentam a exigência de manter um controle eficiente sobre os estoques de medicamentos em 
constante expansão nos serviços de saúde. Ao gerenciar o estoque do INCA em tempo real, foram obtidas economias substanciais. A 
funcionalidade de rastreamento de medicamentos em tempo real implantada inclui a recomendação de itens e quantidades solicitadas com base 
no estabelecimento de limites para pedidos e a colocação de pedidos eletronicamente só com autorização. Os resultados mostraram que a 
implementação desse sistema melhorou a capacidade do INCA de gerenciar seu estoque de farmácia de forma eficaz e eficiente. O Sistema de 
Apoio a Decisão permitiu a integração do controle de inventário em tempo real com as funções de compra, reduzindo os custos totais de estoque 
e os riscos de falta de estoque. Melhorias no controle de estoque de medicamentos oncológicos podem trazer um impacto significativo na 
eficiência das unidades hospitalares do INCA. A implementação do Sistema de Apoio a Decisão melhorou muito as operações do INCA. A 
flexibilidade do sistema permitiu automatizar e agilizar os processos de acompanhamento de medicamentos, bem como reduzir os erros e o 
tempo gasto na sua correção. O sistema abordou as necessidades de rastreamento do INCA, incluindo gerenciamento de estoque, 
reordenamento de suprimentos, rastreamento de ativos e monitoramento de pacientes. Esta pesquisa demonstrou que a implantação do sistema 
de suporte à decisão pode fornecer às organizações de saúde uma vantagem competitiva significativa. No entanto, é necessária uma 
implementação cuidadosa para explorar plenamente o potencial do SAD. É essencial que os gerentes que se envolverem com a implantação do 
sistema de suporte à decisão, entendam como usar o sistema e percebam seus possíveis benefícios.
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RESUMO

Frente ao atual cenário mundial, tem se tornado essencial à sobrevivência das empresas, de um modo geral, a diferenciação de seus produtos. 
Garantir a rápida concepção de um novo produto, com qualidade, custo final reduzido, privilegiando a capacidade de gerar peças, componentes 
ou qualquer produto com características técnicas e ou tecnológicas inovadoras, sua rápida comercialização pode ser determinante e estratégica. 
Essa realidade, levou a procura de novos caminhos que viabilizassem a conquista de mercado. Dentre os caminhos apresentados, cada vez mais 
se destaca no setor de projetos, a tecnologia de Prototipagem Rápida .A Prototipagem Rápida, é uma tecnologia que vem emergindo desde a 
última década, trazendo contribuições importantes, nesse sentido, mormente, devido a sua capacidade de reduzir ainda mais o tempo e o custo 
do projeto o que acaba por garantir sua rápida concepção, produção, lançamento e comercialização, tornando-se uma das estratégias a ser 
utilizada por empresas que pretendam vencer esse desafio. A justificativa dessa prototipagem é um processo de construção para obter protótipos 
físicos a partir de modelos 3D digitais. A introdução da prototipagem na medicina é recente. A prototipagem rápida vem se apresentando útil nos 
mais diversos campos de aplicação, desde setores diretamente ligados à fabricação de peças mecânicas para automóveis, aviação, setores 
aeroespacial e militar e até mesmo maquinário pesado como também áreas não diretamente correlatas como design (desde peças decorativas 
até embalagens de produtos), medicina dentre outros.Tem como objetivo, avaliar a PR segundo critérios de tempo, custo e flexibilidade e usando 
a tecnologia de PR por Modelamento por Deposição de Material Fundido (Fused Deposition Modeling – FDM) e estudo de um material alternativo 
polimérico, oriundos de um mesmo projeto elaborado com a utilização do software CUBE. Na área de próteses essa técnica, o objetivo e a 
construção rápida de próteses de acordo com as proporções físicas de cada paciente substituindo velhas próteses pré-fabricadas de tamanhos 
padrões e usando um material alternativo.A metodologia utilizada pode ser descrita em três fases. Na primeira fase serão selecionados os 
critérios para comparação das de tecnologias de Prototipagem Rápida: custo, tempo, qualidade e flexibilidade. Na segunda, para eliminação do 
viez na análise comparativa, confeccionaremos um modelo tridimensional utilizando CAD- Computer Aided Design - 3D CAD, como base de dados 
para a realização dos protótipos. A terceira e última fase está no estudo da confecção dos protótipos rápido, usando um material alternativo.Este 
trabalho é fundamentado na utilização de novos materiais no uso de próteses. A partir da identificação do problema, uma solução proposta foi 
desenvolvida, através da utilização de métodos e técnicas de investigação científica, com base em pesquisa acadêmica e sistematização da 
literatura existente sobre o tema tratado. Como resultado disto, o artigo busca atingir os objetivos propostos
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RESUMO

Os métodos físicos de datação geológica e arqueológica são altamente dependentes da física das radiações. Basicamente, todas as técnicas 
conhecidas estão baseadas no fenômeno de decaimento radioativo, podemos dividi-las em dois grupos: um que calcula a idade de um material 
medindo a desintegração radioativa de um elemento ao longo do tempo (carbono-14, por exemplo) e outro que calcula a idade de um material se 
baseando na energia transferida pela radiação para esse material (técnicas luminescentes, por exemplo). Neste trabalho, foi utilizada a 
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) para a datação de sedimentos coletados em um campo de dunas da região de Cabo Frio, Rio de 
Janeiro, conhecido como Dama Branca. A datação por técnicas luminescentes é separada em duas etapas: determinação da dose acumulada, Dac, 
(energia por unidade de massa absorvida pelo material ao longo dos anos) e determinação da dose anual, Dan, (taxa de emissão de energia 
radioativa emitida pelo ambiente em um ano. A idade é calculada pela razão Dac/Dan. Os sedimentos eólicos possuem uma movimentação que é 
influenciada pelo clima (pluviosidade, regime de ventos, etc), a datação destes materiais revela dados sobre o clima no passado. Oito amostras, 
de posições diferentes, foram coletadas em Dama Branca utilizando tubos de PVC de cerca de 1 m de comprimento e 10 cm de diâmetro para 
estudar a evolução do campo de dunas ao longo dos anos. As amostras foram peneiradas para separar grãos entre 0,180 mm e 0,75 mm, uma 
lavagem química foi feita para criar um concentrado de grãos de quartzo (material a ser datado) com ácido clorídrico 10%, peróxido de hidrogênio 
28% e ácido fluorídrico 38% por 40 min para remover carbonatos, material orgânico e outros minerais, respectivamente. Após a lavagem química, 
o sinal LOE foi estudado utilizando um Leitor LOE Risoe DA 20. As idades calculadas revelam que o campo de dunas se formou há 2200 anos. De 
acordo com alguns trabalhos, o clima seco e árido de Cabo Frio é responsável pela formação de dunas na região, além disso, o fenômeno de 
ressurgência (águas frias do oceano que sobem para a superfície) intensificam o clima seco, favorecendo a formação de dunas.
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RESUMO

Com a crescente preocupação ambiental, a geração eólica vem ampliando sua participação na matriz energética, o que, consequentemente, 
diminui a capacidade de regulação da rede elétrica a ela conectada, seja na transmissão ou distribuição de energia, aumentando com isso, a 
preocupação em relação a essa interligação do sistema eólico, pois, devido à intermitência do vento, o qual segue um padrão estocástico, 
problemas como a variação da frequência, potência e tensão são intensificados. É importante destacar que a depender da quantidade e 
disposição geográfica dos aerogeradores, a potência entregue à rede (potência de saída) pode ser naturalmente suavizada devido ao 
cancelamento de picos de potência. Isso é, quanto mais aerogeradores estiverem conectados em um único ponto, menor será a variação da 
potência de saída registrada. Objetivando a melhoria da conexão eólica com a rede elétrica, uma opção existente é a utilização de sistemas de 
armazenamento de energia em baterias – BESS (Battery Energy Storage System), os quais são formados por acumuladores conectados através de 
conversores e sistemas de controle. Para simular o funcionamento de um BESS aplicado à suavização de potência, será proposto um sistema de 
controle utilizando a ferramenta computacional MATLAB®, no qual o BESS é configurado para tentar suprir a diferença entre as potências gerada 
e prevista. Vale ressaltar que a previsão é feita para a hora seguinte de operação e consiste em uma média da potência gerada na hora anterior. 
Ademais, essa previsão levará em consideração possivelmente uma rede neural que prevê a próxima potência de saída do sistema e os limites do 
Estado de Carga - SOC (State of Charge), carregamento e descarregamento da bateria. Como a previsão é realizada hora a hora, caso não haja 
extrapolação nos limites da bateria, a suavização da potência segue em forma de degraus, evitando picos na rede de transmissão/distribuição. 
Essa simulação tem como saída não apenas a potência eólica suavizada, mas também a análise no comportamento do SOC, da potência injetada 
ou absorvida pela bateria, sua energia processada e o valor do desvio padrão. Com esses parâmetros obtidos, torna-se possível uma análise do 
comportamento do BESS, o que, para esse caso, é considerado ideal, uma vez que nenhum desgaste e tempo de resposta é considerado. Outras 
duas ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar a análise dos resultados da suavização da potência. A primeira é uma distribuição acumulada 
da variação absoluta da potência eólica em relação à média horária do sistema analisado, o que permite relacionar a potência nominal da bateria 
com o percentual de variação de potência do sistema suprido. Já a segunda ferramenta trata-se da obtenção de um histograma da potência de 
saída para a rede com e sem o BESS, indicando uma análise que remete à eficiência da suavização. Por fim, um estudo de caso será apresentado 
para ilustrar os resultados obtidos em um conjunto de aerogeradores reais, o qual é simulado juntamente com um BESS de 2MW de potência 
nominal, 2MWh de energia máxima da bateria e SOC limitado entre 5% e 95%, evitando, assim que a bateria seja completamente 
carregada/descarregada.
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RESUMO

A monitoração visual e térmica, contínua e remota é a ferramenta que permite que os centros de operação tenham acesso a câmeras 
termográficas e visuais remotamente e online a partir das salas de controle, permitindo, assim, que se tenha acesso a informações cruciais para 
tomada de decisão operativa remotamente. O estudo consiste em enumerar e explicar as vantagens operativas de se ter acesso a termovisão 
imediata em subestações desassistidas, e também a capacidade destas câmeras de realizarem inspeções termográficas automáticas, periódicas e 
emitirem relatórios e alertas de forma automática. Vantagens exploradas: Termovisão periódica automática, sob emergência (avaliação 
emergêncial sob sobrecarga), para verificar características anormais de correntes detectadas pela operação, termovisão para tomada de decisão 
de bypass, avaliação de riscos na operação, apoio na decisão de configuração de barras, deteccção precoce de problemas remotamente, apoio a 
pré-operação no sentido da possibilidade de ou não do desligamento de equipamentos, avalição das consequências das sobrecargas, e outras 
vantagens operativas. O trabalho também consiste na entrevista com o profissional responsável por subestação que já utiliza este tipo de 
tecnologia no Brasil. Também é objeto deste trabalho levantamento de custo dos equipamentos e de manutenção considerando diferentes 
fabricantes. O objetivo do trabalho é mostrar que a inspeção termografica contínua e remota é uma ferramenta essencial para sustentabilidade 
do processo de teleassistência minimizando os risco deste processo e aumentando a controlabilidade dos centros de operação sobre a condição 
operativa dos ativos. O trabalho mostra a necessidade da inspeção termografica contínua e remota como substituta da termovisão atual, feita de 
maneira presencial, quando da necessidade da desassistência de subestações e as vantagens e características do uso desta tecnologia. A 
aplicabilidade deste trabalho é para todas as empresas e subestações comprometidas com as tendências de desassistências de subestações, ou 
seja, como este processo é global a aplicabilidade é enorme. Há também a aplicação em outras áreas como a da manutenção, planejamento, 
gerenciamento de riscos e segurança patrimonial.
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RESUMO

Quantas residências fazem revisões periódicas nas instalações elétricas? Quantas instalações utilizam aterramento? E os DR – Dispositivo 
Diferencial Residual, que tem a função de desligar o circuito todas as vezes que um choque elétrico possa acontecer. Quantas residências 
possuem DR’s instalados? Quantas vezes nos vimos a substituição de um disjuntor, por outro de maior amperagem sem a devida substituição dos 
condutores (fios)? O desenvolvimento do projeto justifica-se através do fato de que uso da eletricidade exige do consumidor a tomada de 
algumas precauções em virtude do risco que ela representa, pois muitos não sabem, desconhecem ou desconsideram o risco. A maior 
preocupação é com o choque elétrico, visto que este é o tipo de acidente que ocorre com maior frequência e com maiores consequências. Este 
projeto tem como objetivo geral esclarecer e detectar falhas nas instalações elétricas de casas, prédios residenciais e comerciais de comunidades 
carentes da cidade de Recife, para em seguida, sugerir e reparar, quando considerar urgente e financeiramente suportável pelo projeto, além de 
favorecer a aprendizagem dos alunos do curso de Engenharia Elétrica envolvidos no projeto que poderão ter a chance de empregar os 
conhecimentos teóricos das disciplinas do curso, na prática e despertar o interesse dos estudantes pela área que carece de profissionais 
especializados e cujas expectativas são enormes devido ao crescimento e ao desenvolvimento atual do nosso estado. O projeto tem início com a 
escolha dos estabelecimentos e residências que serão visitados. Em conjunto com essa etapa é feita a aquisição do material e ferramenta a serem 
utilizados para execução dos reparos. Logo após essa etapa, são iniciadas as visitas nos domicílios e/ou pontos comerciais escolhidos e apontados 
os possíveis erros e falhas aos seus proprietários, para se houver aceitação, fazer os reparos. Ao mesmo tempo, analisadas as instalações e suas 
condições operacionais. O desenvolvimento do projeto apresentado mostra-se econômico financeiramente viável, pois todos os custos inerentes 
com sistemas de proteção são perfeitamente válidos para resguardar a vida humana contra choques elétricos, mantendo a segurança do sistema.  
A viabilidade econômica foi demonstrada durante execução do projeto através de relatórios periódicos elaborados. Os custos com o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa estão sendo inteiramente cobertos com o incentivo financeiro das bolsas ofertadas, tais como 
impressões, aquisição de materiais como tomadas, fios, disjuntores e instrumentos de medição que possam ser instalados nas residências das 
comunidades carentes mantendo a segurança elétrica, além de cobrir custos com transportes, visitas técnicas e alimentação.
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RESUMO

A exploração de ambientes confinados e desconhecidos é quase sempre uma tarefa difícil e de alto risco. Profissionais da área da segurança ou 
mesmo exploradores da natureza, quase sempre se deparam com a necessidade de penetrar neste tipo de ambiente. Em um caso recente, um 
grupo de garotos precisou ser resgatado em uma caverna inundada na Tailândia. Em situações como essas, quando se deseja adentrar em 
ambientes desconhecidos que podem vir a trazer riscos à saúde humana, é fundamental tomar medidas de segurança obtendo-se informações 
como temperatura, presença de gases tóxicos ou inflamáveis etc. Dessa forma, ressalta-se a importância do desenvolvimento de soluções que 
visem diminuir o avanço e presença do ser humano em ambientes que possam oferecer riscos à saúde como contaminação por inalação de gases 
tóxicos, como por exemplo, o monóxido de carbono, amônia, etc. Do mesmo modo, lugares com temperatura elevada e atmosfera corrosiva, 
como muitas vezes pode-se encontrar em diversas indústrias, também são de grande risco para vidas humanas. Ou até mesmo lugares onde se 
encontram altos níveis de radioatividade, justificam ainda mais a importância do desenvolvimento de soluções para exploração desses ambientes 
sem oferecer riscos às pessoas. Pensando nisso, este projeto tem como proposta se utilizar da tecnologia para se obter estas informações a 
respeito desses tipos de ambiente. E, a partir do conhecimento maior dos locais que se deseja explorar, fornecer informações suficientes para 
que estes locais possam ser explorados e conhecidos, resguardando assim a integridade física dos seres humanos. Dessa forma, a tecnologia 
proposta baseia-se um veículo explorador operado remotamente, o qual é dotado de vários sensores com o objetivo de se obter informações 
sobre estes tipos de ambiente e assim tomar medidas preventivas de segurança. O projeto pode ser aplicado em espaços confinados, dutos, 
galerias de inspeção, túneis de manutenção, etc. O veículo explorador será equipado com diversos sensores para aquisição de dados como: 
umidade, oxigênio, temperatura e gases inflamáveis nocivos à saúde humana, onde se deseja obter informações do ambiente a ser analisado pelo 
protótipo, contando também com a exploração visual através de fotos ou vídeo onde será enviado ao operador em tempo real. Para o seu 
desenvolvimento, o componente principal será um microcomputador de arquitetura ARM e sensores MQ, como por exemplo o MQ-2 (para 
detecção de gases inflamáveis e fumaça), o MQ-4 (para detecção de gás metano) e o MQ-135(para detecção de gases tóxicos). Para a medição da 
temperatura e umidade será utilizado o sensor DHT22 ou AM2301. A transmissão dos dados pelo veículo será feita via Wi-Fi utilizando o 
microcontrolador ESP8266. A parte física do veículo, conta com motores de passo em uma base de acrílico, onde encontram-se instaladas rodas, 
motores, placas eletrônicas e sensores. A parte eletrônica conta com os drivers para os motores, um módulo eletrônico CNC (Controle Numérico 
Computadorizado), sensores e microcontroladores. Na comunicação via Wi-Fi, a interface de controle será implementada em uma página HTML, 
alocada no ESP que será o servidor de movimentação para o veículo e aquisição de dados dos sensores para o usuário. A programação dos 
sensores e dos módulos de controle dos motores está sendo feita utilizando uma IDE do Arduino. Para isso será utilizado um Arduino Mega, que é 
responsável pela alimentação dos sensores de gases e dos sensores de distância. Ao final do projeto, pretende-se chegar a um protótipo do 
veículo explorador de ambientes para obter medições significativas de modo que venha contribuir com a segurança da área na qual o projeto está 
destinado. Assim deseja-se obter resultados que venham influenciar direta ou indiretamente na confiabilidade e segurança dos colaboradores 
envolvidos em espaços com possíveis riscos à saúde.
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RESUMO

Apesar das limitações de resolução espacial, a Eletroencefalografia (EEG) continua sendo uma ferramenta valiosa e atual para pesquisas e 
diagnósticos. Investigações associadas a distúrbios degenerativos do sistema neural: Alzheimer, doença de Parkinson, distúrbios relacionados a 
resposta motora e sobretudo processos cognitivos, estão relacionados com o uso do EEG. Com uma resolução temporal da ordem de
milissegundos, a leitura do EEG se mostra mais eficiente quando comparado com a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Em 
termos clínicos a significância da aplicação remete a algumas anormalidades na leitura dos sinais, levando a considerar um certo grau de 
subjetividade no exame visual do traçado e comportamento. Independente do distúrbio que se pretende investigar ou processo degenerativo, e 
pelo fato do EEG apresentar uma boa resolução temporal, a amplitude do sinal torna-se  muito importante para identificar desordens 
ocasionadas pela atividade elétrica do cérebro. Diante deste cenário, este trabalho pretende propor um modelo computacional, baseado na 
função de flutuação rms (raiz quadrática média), F_{DFA}(n), para mensurar a amplitude da flutuação entre regiões distintas do encéfalo e 
interpretar de maneira auto-afim sua correlação cruzada. Como resultados, analisamos duas tarefas: uma primeira tarefa realizado por estímulos 
motores e uma segunda, estimulada pela leitura de um texto. Para estímulos motores, mostramos que as séries temporais complexas do EEG 
exibem flutuações características dependendo do canal analisado. A fim de demonstrar a eficácia da técnica proposta, analisamos quatro canais 
distintos aqui representados por F_{3}32, F_{6}37 (região frontal da cabeça) e P_{3}49, F_{6}54 (região parietal da cabeça). Verificamos que a 
amplitude da função rms F_{DFA} é maior para os canais frontais do que para os parietais. Para tabular melhor esta informação, foi calculado a 
diferença entre F_{DFA} (em escala logarítmica). Para o estimulo gerada pela leitura (cérebro treinado / cérebro não treinado), foram escolhidos 
11 bio-eletrodos localizados nas regiões frontal, parietal, temporal e occipital do cérebro de duas pessoas. A diferença entre os indivíduos aparece 
para escalas de tempo  n < 128  (f > 1Hz). Acredito que esse estudo possa trazer contribuições dos efeitos gerados pelos registros de EEG, 
acréscimos a metodologias existentes, assim como tornar-se um catalisador para estudos futuros que evidenciem a dinâmica das respostas 
motoras e cognitivas de humanos com complexos estímulos.
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RESUMO

A corrosão é uma das principais causas de falhas em equipamentos na indústria petrolífera, principalmente em campos maduros, sendo 
responsável pelo aumento dos custos de manutenção e produção. Com o objetivo geral de analisar a causa raiz da falha por corrosão em um 
revestimento de produção, este trabalho descreve o processo de exploração e produção de um poço de petróleo e gás, que vai desde os estudos 
sísmicos até o processamento do petróleo e finaliza com a entrega do produto. Foi analisada a característica do solo que provocou a falha do 
revestimento, os tipos de fluidos produzidos pelo poço e a morfologia da corrosão associada a falha. Foi proposta também ações para eliminar ou 
mitigar as falhas por corrosão não associada a esforços mecânicos. A pesquisa se caracteriza por estudo de caso, explicativa e descritivo, 
abordagem foi qualitativa e quantitativa e quanto ao objeto ou meios é de campo, pois foi desenvolvida em um campo de petróleo, bibliográfico 
pois se fundamenta em livros, artigos e pesquisa de laboratório, local onde as amostras foram manipuladas e interpretadas. Na análise de 
resultados do solo foi possível observar que o quartzo foi o mineral predominante, o fluido produzido apresentou pH ligeiramente ácido e massa 
específica de 0,91g/cm³, a amostra do resíduo sólido recuperado do poço apresentou carbonato em sua totalidade. A morfologia detectada na 
inspeção visual foi por pites ou alvéolos. Entre as diversas técnicas disponíveis para evitar ou mitigar a ação do processo corrosivo, o plano 
proposto partiu da premissa que o material do poço não pode ser alterado devido a questões técnicas e de viabilidade econômica. Por fim, pode-
se concluir que o processo corrosivo do revestimento de produção do poço analisado ocorreu pelo mecanismo de aeração diferencial ou célula 
oclusa. Em relação as medidas preventivas, identificado que havia diversas técnicas que permitiriam impedir esse tipo de fenômeno. Diante das 
premissas adotadas todas as técnicas envolviam a necessidade de isolar a região do metal que ficava na interface entre a área não aerada e a 
aerada. Portanto o objetivo era deslocar essa região do metal para a zona de passivação no diagrama corresponde ao metal adotado na 
instalação.
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RESUMO

O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de diferentes fontes de energia. Estão contemplados o uso de 
hidrogênio, energia eólica, biocombustíveis, combustível fóssil e eletricidade. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de 
emissões por metano e hidrogênio puros bem como as misturas destes com gás natural veicular, etanol e gasolina. A metodologia consiste em 
caracterizar emissões para os combustíveis listados e oferecer a análise de impacto em cada combustível, fazer Levantamento bibliográfico e 
consulta a fabricantes de microturbinas eólicas para determinação da capacidade de geração de energia. Esses valores serão comparados com 
aquelas das doutras formas tradicionais de energia. Os dados obtidos são comparados com tecnologias utilizadas em outros países que utilizam o 
hidrogênio em células a combustível na geração de energia elétrica e consumo em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em 
veículos elétricos. Ressaltou-se que a referida tecnologia foi lançada comercialmente nos mercados japonês, americano e europeu. A utilização de 
células a combustível tem como resíduos somente a água, tanto a cadeia produtiva do hidrogênio quanto o consumo são realizadas sem 
emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio para geração de energia elétrica, utilização em veículos equipados com células 
a combustível, além de emissões nos motores Otto, operando como Biodiesel, Biogás, veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia 
para energias solar e eólica. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados, pretende-se 
também demonstrar a viabilidade do uso do hidrogênio como fonte de produção de energia. A equipe atualmente envolvida neste projeto, que já 
se encontra em andamento, abrange docentes, técnicos de laboratório e alunos de graduação em engenharia mecânica que desenvolvem seus 
trabalhos de conclusão de curso nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica 
da produção de hidrogênio, tendo sido todos aprovados com louvor.
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RESUMO

A mistura de biodiesel no óleo diesel comercial trouxe à tona inúmeros estudos ligados a benefícios social, econômico, ambiental, de possíveis 
problemas ligados a degradação do óleo diesel e as consequências causadas quando o mesmo se encontra fora de suas especificações 
previamente definidas, testadas e validadas. Entretanto, o aumento dessa mistura em volume vem trazendo um elevado incremento de troca de 
filtro separador água/óleo e que se repete a cada aumento da porcentagem de mistura. Estudos realizados por uma montadora de caminhões e 
ônibus e de seu respectivo fornecedor de filtros separadores água/óleo durante o período de 2005 a 2018, confirmam o aumento de até 9 vezes 
em volume de venda de elementos filtrantes em campo. Considerando no estudo inicial apenas uma única marca. Esse aumento expressivo 
também onera o custo com descarte de material contaminado, entretanto, esse material ainda não está enquadrado na atual Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, e como consequência, traze significativos impactos ambientais quando o processo de retorno e descarte correto não é 
praticado. Testes realizados com óleo diesel S10 B10 e S10 B15 em filtros separadores água/óleo controlados foram avaliados conforme norma 
SAE J1839 para separação de água, após rodagem veicular, comprovando a redução da vida e da performance dos elementos  separadores 
água/óleo, provocando trocas prematuras desse componente e em alguns casos injetores, bombas de alta pressão e o próprio diesel do tanque 
do veículo. Devido ao aumento do volume de produção e comercialização dos pré filtros separadores os quais encontram-se com certa de 1,5 
milhão de elementos produzidos/mês por todos os fabricantes de filtros nacionais e que a regulamentação de descarte dos elementos do pré 
filtro separador não está ainda enquadrada na obrigatoriedade de descarte controlado. Desta forma a atualização da lei referente a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos se faz necessária, para evitar contaminação do solo e lençóis freáticos. Outrossim, é a extrema necessidade de 
melhorar as especificações de aprovação do biodiesel e do diesel comercial, como estabilidade a oxidação EN15751:2014, para no mínimo de 20 
horas, água com no máximo 200 ppm conforme ASTM D0634 e água e sedimentos máximo zero, conforme ASTM D2709. Alguns fabricantes 
possuem contrato com empresas especializadas em descarte de materiais contaminados e pagam por esse serviço cerda de R$0,30/elemento. 
Entretanto, essa configuração é apenas para filtro de óleo lubrificante, e  nem todos os produtos contaminados são corretamente descartados. 
Devido a essas condições de incremento de volume e da falta de uma obrigatoriedade de descarte controlado, a aplicabilidade se faz necessária 
de forma imediata para todo território nacional e para todos os países que produzem e comercializam esse produto, e que ainda não possuem 
um modelo legal que estabeleça critérios, obrigações e sansões adequadas.
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RESUMO

A utilização de materiais compósitos poliméricos como reparo de estruturas metálicas tem sido vastamente aplicada nos últimos anos em 
diferentes segmentos industriais, como na restauração da integridade de tubulações e estruturas de plataformas marítimas. Metodologias para 
dimensionamento deste tipo de reparo têm sido propostas como objeto de estudo de vários pesquisadores. A tecnologia tem se tornado mais 
importante à medida que novos adesivos estruturais são desenvolvidos, tornando eficiente a colagem de laminados de compósitos poliméricos 
em substratos metálicos. Reparos tradicionais por meio de soldagem de chapas metálicas apresentam uma série de desvantagens que podem ser 
evitadas quando se utilizam materiais compósitos poliméricos. Um material compósito é formado pela união de dois materiais de naturezas 
diferentes, resultando em um material de desempenho superior àquela de seus componentes tomados separadamente. As fibras de vidro 
possuem como base a sílica e uma variedade de óxidos metálicos. O vidro possui uma estrutura amorfa, isto é, isento de um ordenamento longo 
característico de material cristalino. As matrizes têm como função principal transferir as solicitações mecânicas às fibras e protegê-las do 
ambiente externo. Resinas termofixas (poliéster, epóxis etc) possuem uma estrutura molecular bastante rígida, que fornecem boas propriedades 
mecânicas, porém, torna o material um pouco frágil, com uma tenacidade a fratura baixa, ou seja, uma baixa resistência à propagação de trincas. 
A escolha entre um tipo de fibra e uma matriz depende fundamentalmente da aplicação ao qual será dado para o material compósito, como 
características mecânicas elevadas, resistência à alta temperatura, resistência à corrosão. Com base no desenvolvimento sustentável, é grande o 
interesse nos estudos realizados com propostas que atenuem o processo corrosivo. Dessa forma, o presente projeto apresenta como objetivo 
avaliar a eficiência na atenuação do processo corrosivo do reforço de material metálico através de ensaios mecânicos. A metodologia do trabalho 
aponta o preparo de corpos de prova com o aço ASTM A36, preparação das resinas e laminação do reforço compósito adesivo estrutural e matriz 
de fibra de vidro. Após, são realizados ensaios de perda de massa e de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas de 
seção transversal quadrada em ambientes diferenciados como sem defeito e com defeito, ambos na ausência e presença de ataque corrosivo 
com ácido fosfórico (H3PO4) 85%. Além disso são realizados ensaios em meio sem reforço e com reforço. Os resultados dos ensaios indicaram 
que os corpos de prova sem defeito apresentaram comportamento com baixa dispersão entre eles. A média da força máxima obtida para estes 
CPs foi de 6264 N e a média de rigidez elástica da estrutura de 2914,5 N/mm. Os corpos de prova com perda de espessura e sem reparo 
apresentaram dispersão ainda mais baixa quando se compara os resultados entre eles. No entanto, a média do valor da força máxima é bem mais 
baixo, o que já era esperado. Os corpos de prova com perda de espessura e com reparo apresentaram uma grande dispersão entre eles, o que 
pode ser explicado pelo fato das etapas do reparo serem manuais. Entretanto, o reparo mostrou-se eficiente na restauração da força máxima e 
da rigidez da estrutura, visto que a média dos valores das forças máximas para o CP reparado foi de 7690,7N e a rigidez da estrutura 4076,9 
N/mm, apresentando valores superiores ao corpo de prova sem defeito. Os resultados dos ensaios com ataque corrosivo apresentaram 
resultados próximos ao esperado, onde a eficiência do reforço compósito foi satisfatória para inibir a corrosão do substrato. Dessa forma conclui-
se que o reforço confere uma redução no processo corrosivo e acréscimo nas propriedades mecânicas do compósito, o que demonstra a 
eficiência do processo.
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RESUMO

With increase in the average life expectancy around the globe, instigated by the accelerated development of new quality of life technologies, 
have contributed to a rapid increase in the elderly population. With these changes it is made necessary the development of new accessibility 
technologies. One of the challenges the elderly population faces is a simple and necessary: sit and stand,technically known as the STS cycle (sit-to-
stand and stand-to-sit). The functional capacity to carry out these movements, especially standing, is one of the most important in the life of an 
individual, since it is precursor to the realization of fundamental daily activities such as walking. In addition, this capacity is directly linked to the 
condition of autonomy and independence of a person also affecting formal and/or informal caregivers, which often suffer injuries during transfer 
task practices. This cycle can be affected by many pathology common with age, these can weaken the muscles or cause further injuries that 
hamper the subjects movement. Therefore elderly people with displacement difficulty become increasingly dependent on caregivers to perform 
this cycle undermining their autonomy and impacting their quality of life. Considering the impact that this cycle has on the individuals autonomy 
and quality of life the present study aims to assess the impact of an assistive device, that works coupled with a chair allowing vertical elevation 
and antero-posterior tilt, when executing the STS movement (sit-to-stand). Thus, it is intended to compare, through experiments and numerical 
simulations, the torques in the joints of the ankle, knee and hip, vertical forces and VGRF (vertical ground reaction forces), the displacement of 
the individual’s center of mass (CoM) and the trunk flexion angle. At the same time the data obtained will be compared with other studies related 
to the movement. To this end a biomechanical kinemetry method was used for the movement evaluation. A two-dimensional virtual human 
model was developed through segmented ergonomic video analysis and the data obtained were numerically simulated to measure the inertial 
forces and torques of the complete execution of the STS movement. The device allows a vertical elevation of 0 to 400 mm and an anterior slope 
of up to 25°. A prototype was used to compare the movement with and without the assistive device. As a result, the torques in the lower limbs’ 
joints and the vertical ground reaction forces were reduced by up to 60% and 23%, respectively. There was a reduction of up to 37° in the 
maximum trunk flexion angle during the cycle. The horizontal displacement of the center of mass was reduced by up to 70%.
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RESUMO

O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo de como a radiação eletromagnética interage com a matéria e de como as ondas podem 
sofrer reflexão e atenuação a depender da constituição e da geometria do objeto em estudo com o uso de um radar ultrassônico. O termo radar é 
um acrônimo em inglês e significa sistema de detecção de rádio e alcance. É basicamente um sistema que irradia energia para o espaço e 
monitora o sinal refletido por um objeto, detectando assim sua localização. Sua invenção é fruto do acúmulo de muitos desenvolvimentos e 
melhorias tecnológicas. O primeiro teste prático foi realizado em 1904 e em 1922, pesquisadores localizam um navio pela primeira vez, já a 
primeira aeronave seria rastreada em 1930. Na década de 1940, diversos radares são desenvolvidos impulsionados pela Segunda Guerra Mundial. 
Hoje os radares são usados nas mais diversas áreas, como em aplicações militares, no controle de tráfego aéreo, para determinar a velocidade de 
veículos, rastrear satélites etc. A operação envolvendo esses sistemas sempre foram grandes e dispendiosas, envolvendo uma ampla gama de 
disciplinas, como obras de construção, engenharia mecânica e elétrica pesada, micro-ondas de alta potência e técnicas avançadas de 
processamento de sinais e dados de alta velocidade. Porém, com o advento de novas tecnologias, os circuitos geradores de ondas utilizados nos 
transmissores e receptores, bem como os processadores de sinais foram miniaturizados, podendo se tornar parte de uma vasta gama de projetos 
baseados nas leis de propagação e reflexão de ondas eletromagnéticas. Um exemplo dessa possibilidade é utilizar um Arduino, que possui uma 
unidade de processamento capaz de mensurar variáveis do ambiente externo por um sinal elétrico correspondente através de sensores ligados 
em seus terminais de entrada, podendo atuar no controle ou acionamento de um elemento eletroeletrônico conectado a uma de suas saídas. 
Sendo assim, foi proposto o desenvolvimento de um radar baseado em um sensor ultrassônico para medidas de distância e ângulo de objetos de 
vários formatos geométricos e diferentes composições sem contato físico, por meio da aquisição do tempo de ida e volta dos pulsos transmitidos. 
A precisão do alcance é de 5 mm e o circuito faz uma varredura de 180° com um servo motor, digitalizando a área como em radares de 
aeronaves. Primeiramente foram utilizados diversos objetos planos de materiais diferentes, e não houve detecção do sinal em diferentes 
distâncias com papelão e isopor, enquanto parede de alvenaria, vidro e metal foram detectados. Na segunda etapa, os objetos que foram 
detectados foram revestidos com camurça, Etil Vinil Acetato (EVA) e folhas de papel carbono, sendo que o vidro continuou sendo detectado 
mesmo quando revestido com esses três materiais e em distâncias diferentes, demonstrando ser o que possui maior reflexão. A parede atenuou 
o sinal de tal forma que não houve reflexão do sinal transmitido quando revestida e o metal quando revestido com camurça e EVA continuou 
sendo detectado, porém, apresentou comportamento distinto quando revestido com papel carbono, demonstrando atenuação linear do sinal 
com a distância e o número de folhas utilizadas no revestimento devido à combinação da absorção desse material e a reflexão do metal. Com 
base nos resultados preliminares, utilizou-se objetos cilíndricos de vidro e de metal para simular o corpo de aeronaves. Observou-se que o vidro 
mesmo com esse formato, revestido ou não, apresenta forte reflexão e consequente detecção. No metal o comportamento demonstrou forte 
influência do revestimento com carbono, com maior atenuação devido ao formato, sendo mais difícil detectar. Concluímos assim que o protótipo 
aqui proposto se mostrou eficiente quanto à detecção do sinal transmitido e refletido por um objeto, bem como o material e a geometria 
influenciam fortemente nessa detecção, já o ângulo não teve influência nas medidas pois o sistema faz uma varredura de 180 graus.
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RESUMO

Os constantes estudos na área automobilística buscam cada vez mais desenvolver modelos com maior autonomia e desempenho para que 
possam ser introduzidos no mercado. Além disso, a competitividade do mercado industrial exige constantemente uma redução de custo de 
obtenção de matéria prima, fabricação e manutenção. Um fator crítico na viabilidade de uma dada tecnologia é o processo de fabricação, sendo 
este um importante recurso no aspecto econômico, a partir do qual os países produzem riqueza material (GROOVER 2016, p1). Nesse cenário 
competitivo, o Projeto Baja e a equipe Jambu Racing consistem em um laboratório para novas ideias e busca de soluções para necessidades da 
indústria automobilística. Dito isto, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um modelo de sistema estrutural veicular tipo Baja, 
economicamente viável e a partir de materiais comerciais e com maior disponibilidade no mercado, para a participação da equipe na competição 
Baja SAE Brasil. A gaiola, por se tratar do sistema estrutural do veículo, responsável pela segurança do piloto em situações de impacto e por ser 
onde todos os demais componentes e sistemas são acoplados, é a principal estrutura do modelo. Deve ser projetada para resistir a eventuais 
esforços mecânicos, deformando-se e rompendo-se antes de transferir a energia para os componentes internos. No desenvolvimento deste 
trabalho, foram realizados levantamentos bibliográficos dos principais autores do campo de estudo, para que se pudesse ter conhecimento 
técnico suficiente para o cálculo dos esforços atuantes na estrutura do chassi. Após essa primeira pesquisa, foram coletados dados dos materiais 
disponíveis no mercado e, com base na maior oferta e viabilidade econômica para esta pesquisa, selecionou-se 3 tipos de tubos de aços para o 
cálculo dos esforços - 1020, 1030 e 1040 - e um para simulação e análise numérica dos esforços – 1020 - com base em dados e propriedades 
mecânicas fornecidas pelo próprio fornecedor. Em face dos dados coletados foram feitos os cálculos dos componentes de tensões e esforços aos 
quais o material seria submetido e um modelo em formato CAD foi desenvolvido para que fossem feitas analises do comportamento estrutural, 
através de uma modelagem via elementos finitos utilizando o pacote comercial INVENTOR (AutoDesk ®). Através das atividades desenvolvidas ao 
longo deste estudo, foi possível estabelecer conclusões importantes no que diz respeito a seleção dos materiais, do tipo de chassis e sistema 
estrutural mais adequado ao caso, além de obter dados numéricos da resistência dos materiais através de cálculos analíticos. Esses dados são de 
grande importância para que possam ser feitas modificações antes da construção do protótipo possibilitando ganho de desempenho e 
oferecendo vantagens competitivas para a equipe Jambú Racing. Para Hibbler (2004), distinguem-se dois tipos de tensões: Tensão normal, dada 
pela intensidade da força (ΔF) por unidade de área, atuando no sentido perpendicular área (ΔA), e Tensão de cisalhamento, dada pela intensidade 
da força por unidade área atuando tangencialmente a área. Admitindo-se uma força peso total de 2744 N, sendo 1862 N o peso do veículo e 882 
N o do piloto; diâmetro e espessura da parede do tubo iguais a 31,75 mm e 2,65 mm respectivamente; os valores de tensão de ruptura e limite de 
escoamento fornecida pelo fabricante para o aço 1020, obteve-se uma Tensão Admissível, em N/m², de 1,81712 E+12 e Fator de Segurança 
38,82729009. Com a aplicação dos esforços na gaiola através do simulador, observou-se uma estrutura rígida e com baixos níveis de deformação 
para o ensaio numérico, atendendo as demandas de resistência do projeto em questão e oferecendo proteção adequada ao piloto do veículo. 
Após o termino das analises, pôde-se concluir que os tubos de aço comerciais e com maior disponibilidade no mercado oferecem resistência 
satisfatória ao propósito da equipe e podem ser empregados na fabricação do veículo com segurança e confiabilidade
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RESUMO

This work discusses influence of the surface roughness on the behavior of liquids flowing inside microchannels. By measuring the flow profile 
using the microPIV technique, the flow of water inside two rectangular microchannels of different wall roughness and in a circular smooth 
microchannel was studied. Comparisons were made between the experimental results, showing that a metrological approach concerning surface 
characteristics of microdevices is required to ensure reliability of the measurements for flow analyses in microfluidic processes. A reliable 
measurement for describing details of the fluid dynamics in microscale has been very challenger for scientists and for manufacturers of 
midrofluidic devices. In very tiny geometries, the flow behavior is not well represented by the equations and hypotheses which are commonly 
applied to flow in macrodomain, i.e., the Navier- Stokes equations, and boundary conditions strongly affects the performance and the flow 
process control. As metrological approach in microfluidic studies plays very important role for theoretical, experimental and computational 
developments to provide reliability on achievements about such theme, technology advances in this field also has been driven by the need of 
ensuring confidence on the measurement for characterizing microflows. Besides, discussions, investigations and developments aiming 
metrological traceability chain establishment for flow measure in microscale have received crescent attention. The aim of this work is to better 
understand when fluid flows in microscale, multiphysics effects, and a process analyses can be misinterpreted. One parameter which clearly 
influences the microflow behavior is the roughness of the surface on which the flow is in contact. In the literature, it is known that surface effects 
in microflow is important, nevertheless, researchers do not concentrate discussions about that. Thus, aiming to contribute to call attention to the 
re levance of the metrological criteria in microflow measurements, this work presents an introductory discussion about influences of the surface 
roughness of the wall channels for flow behavior in microscale. In this work, the flow of liquid occurs inside rectangular and circular channels 
where the resulting length scale characterizes the microfluidic behavior. The experimental methodology consists of channels connected to the 
syringe pump, separately, through a hose. Deionized water was seeded with Rhodamine B-Particles, and after setting the flowrate at the pump 
control panel, water was sent to the channel, and the resulting field of velocity was measured with the microPIV system. With this system, the 
center of the flow visualization window was placed at the middle length of the channels. The circular channel was a glass capillary. The 
rectangular channels were constructed by bonding two glass slides and two translucent and colorless polyethylene terephthalate (PET) strips. The 
mean roughness of the polished side wall of one channel is around 0.8 µm. The unpolished side wall is bright and smooth, but it is slightly 
waviness. The particle image velocimetry microscopy technique, microPIV, was employed to obtain the flow velocity field. A high-resolution CCD 
sensor (with a resolution of 2048 x 2048 pixels) and a double-pulsed laser light source, producing a short pulse of 5 ns of green light (532 nm), 
were adapted to the inverted microscope The flow velocity field was mapped after a mean of 100 pair of the flow images were compared, 
indicating that velocity fields for minimum and maximum flowrates, despite differences in the mean size of the roughness, the differences 
between resulting shear rate are not significant for low Re, however, when the flowrate is increased, differences are perceived.
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RESUMO

Ligas multicomponentes à base de alumínio da série A356 (AlSiMg) são amplamente utilizadas nas indústrias automobilística e aeroespacial. Desta 
forma, neste trabalho, experimentos de Solidificação e do Tratamento Térmico T6 (TT-T6) foram realizados com a liga Al-7%Si-0,3%Mg de maneira 
a investigar o efeito dos parâmetros de processos na microestrutura e microdureza. Um dispositivo de solidificação direcional foi utilizado e os 
parâmetros térmicos de solidificação investigados foram a velocidade de deslocamento da isoterma liquidus e a taxa de resfriamento (VL e TR, 
respectivamente). O tratamento térmico aplicado foi o T6 (TT-T6), sob as condições seguintes: solubilização para 3 h a 520±2°C, seguidos de 
têmpera em água morna (70 ± 20 °C) e envelhecimento em 1, 2, 3 e 4 horas a 155±2°C com posterior resfriamento ao ar.  A microestrutura 
observada em ambas amostras fundidas e tratadas termicamente por T6 é composta por uma fase primária, consistindo em uma rede dendrítica 
rica em Al e fases eutéticas secundárias, localizadas dentro das regiões interdentríticas, formadas por partículas de Si e fases intermetálicas 
Mg2Si/Fe. A microestrutura dendrítica foi caracterizada pelo espaçamento dendrítico secundário (λ2) e, por ambas amostras investigadas, uma 
única expressão matemática para caracterizar a dependência de λ2 com a posição no lingote. Partículas de silício eutético esferoidizadas foram 
encontradas em ambos os amostras analisadas para microestruturas mais refinadas. Microanálises quantitativa e qualitativa por MEV/EED 
(microscopia eletrônica de varredura/espectroscopia de energia dispersiva) bem como as medidas de microdureza (HV) nas regiões dendrítica e 
interdendrítica atestaram a eficácia do Tratamento Térmico T6 (TT-T6). Destaca-se nesse trabalho que expressões matemáticas dadas por HV=
120,5-43.77(t)^-0,5 e HV=114,1-43,27(t)^-1/2 foram propostas para caracterizar a dependência da microdureza com o tempo de envelhecimento 
para as fases rica em Al e a região interdendrítica.
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RESUMO

Inicialmente motores de combustão interna tinha um objetivo simples e direto, proporcionar torque e potência, sem se preocupar com as 
emissões de poluentes, de certo modo, não existia tanta preocupação com sustentabilidade naquela época, mais tarde esse conceito foi mudado 
com a introdução de novas tecnologias, novas exigências do mundo com um viés voltado para sustentabilidade. Este estudo objetivou a análise 
de um turbocompressor aplicado em um motor de 3 cilindros, tendo em vista que, com o avanço tecnológico e as fortes exigências do mercado 
no tocante à emissão de menos poluentes, criou-se o conceito de downsizing que visa diminuir drasticamente os componentes de um motor, 
tornando-o mais leve. Além de aumentar os ganhos de torque e potência e menor custo litro/kilometragem, bem como identificar possíveis
melhorias em modelos de turbocompressores já existentes, com intuito de encontrar valores mais palpáveis. De certo modo a maioria das 
montadoras deixam esses parâmetros ocultos, fazendo uso do discurso que tais informações é de segredo industrial. Para tanto, foi utilizado 
como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, software Solidworks para modelagem do turbocompressor e seus componentes. Para 
analisar o comportamento termodinâmico e fluidodinâmico do turbocompressor, foi utilizado o método de Computational Fluid Dynamics (CFD) 
através do software Ansys (Fluent). A partir da análise de dados entre os valores calculados analiticamente com  os valores obtidos pela simulação 
em CFD, foi possível perceber uma defasagem enorme no que diz respeito as informações específicas dos mapas de desempenho dos
componentes do turbocompressor, o cuidado na modelagem de todos os componentes do compressor principalmente no que diz respeito ao 
ângulo de curvatura das palhetas, algo que influencia diretamente no rendimento do compressor, além dos cuidados com os critérios de 
convergência e modelo de turbulência, é importante ressaltar que, estudos como esse, são cada vez mais necessários para disseminar esse 
conhecimento específico, a qual atualmente restringe-se ao um nicho muito pequeno da engenharia.
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RESUMO

Sistemas de Navegação Inercial (SNI) usam acelerômetros e giroscópios como principais sensores. São compostos basicamente por uma Unidade 
de Medidas Inerciais (IMU) e uma unidade de processamento. A IMU é composta por uma tríade de acelerômetros e uma tríade de giroscópios e 
o processamento dos sinais desses sensores gera informações de velocidade, posição, rumo e atitude de um veículo, calculados através de um 
conjunto de equações diferenciais associado a matrizes de transformação de coordenadas. O desenvolvimento de tecnologias como fibra óptica, 
laser e sistemas MicroEletroMecânicos (MEMS), aliado ao GPS, tornaram populares esses sistemas de navegação e permitiram sua utilização em 
qualquer aplicação na qual informações de velocidade e posição são necessárias. Entretanto, o desempenho de um SNI está diretamente ligado à 
qualidade dos sensores usados, e os acelerômetros e giroscópios, como qualquer sensor, apresentam erros nas suas medidas que precisam ser 
estimados e compensados. Uma boa calibração, portanto, melhora a exatidão das leituras dos sensores inerciais e consequentemente o 
desempenho do SNI. O trabalho desenvolvido apresenta o estudo de um procedimento de calibração de acelerômetros e giroscópios além de um 
estudo sobre aplicações do método de Regressão Linear Múltipla nesta calibração. Para estimar os parâmetros de erros foram realizados testes 
estáticos, de multiposições, em uma mesa simuladora de movimentos com uma IMU composta por três acelerômetros do tipo MEMS e três 
giroscópios hemisférico ressonantes. Vale ressalvar que nesse estudo os acelerômetros e giroscópios são digitais, o que torna a modelagem mais 
simples do que para os sensores analógicos. A aplicação do método nos modelos dos sensores inerciais resultou na melhoria dos seus sinais e, 
consequentemente, no desempenho da IMU. Com isso, foi possível concluir que a regressão linear múltipla pode ser aplicada na calibração de 
acelerômetros e giroscópios e, a partir da análise dos resíduos dos sensores usados, foi comprovado que a metodologia é aplicável a esse tipo de 
modelagem.
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RESUMO

The volume of pre filter sold during last five years have lead us to evaluate the root cause of it. Initially, it was verified the entire volume of pre 
filter commercialized increased 9 times from 2005 to 2018. The costumer’s complaints are related to premature filter plugging and change 
interval under specification as informed by maintenance manual. Analysis have performed according to SAE J1839 and SAE J905 standards in 
order to evaluate water separation and filtering performance. It was confirmed a water separation performance reduced, including several cases 
near 60% with low mileages. Besides, it was noted sludge and wax at filtering media surface in umpteen samples. On the other hand, a 
comparison between field components – with commercial Diesel S10 B10 and diesel S10 B10 with high oxidation stability – was done and it was 
confirmed the filtering media life with high oxidation stability keeps the change interval according specification. The trend with diesel S10 B15 
with low and high stability was accomplished too. The media was analyzed with  Scanner Electron Microscopy (SEM) in order to understand the 
influence of wax in water separation performance and effects in injector nozzle. According to Biodiesel Hand Book (2005) [2], the vegetable oils 
and animal fats were investigated as diesel fuels well before the energy crisis of 1970s. However, neat vegetable oils and animal fats are about 10 
times more viscous than petrodiesel fuels, and they caused some operational and maintenance problems for diesel engines, so they were 
eventually abandoned as alternative diesel fuels. In Brazil, was started in 2005 with 2% in v/v until the current 10% in 2019. Some efforts to 
increase to 15% are on going and tests previewed to be done at end of this year. According Brian Sims (Biodiesel Magazine) [17], the use of 
petrodiesel and biodiesel blend has been practiced in many parts of the world for diesel engines. For example, since October 2005, B2 (B2 = 2 vol 
% biodiesel in diesel fuel) has become a mandatory use in Minnesota in most of the state’s diesel fuel supply, in spite of a temporary snag due to 
the use of an off-spec biodiesel. “In August 2007, Minnesota governor Tim Pawlenty announced a plan requiring the state to increase its biodiesel 
mandate incrementally from B2 to B20 by 2015. The governor’s proposal calls for Minnesota to move to B5 by 2008, B10 by 2011, B15 by 2013 
and B20 by 2015”. The American Filtration and Separation Society Conference (2008) affirm that the use of petrodiesel and biodiesel blend still 
causes some extent of concerns for the end users, especially when the ratio of the blend is increased from B2 to B20. The Biodiesel Hand Book 
also inform that Biodiesel’s storage stability, oxidative stability as well as its high affinity to dissolved water could lead to shortened fuel filter life 
and deteriorated fuel/water filtration efficiency. Biodiesel is known to have higher cloud point and more unsaturated hydrocarbon content, which 
tend to lead to earlier wax precipitation and increased intensity of fuel oxidation. The affinity to water is attributed to the more polar nature of 
alkyl-esters and unsaturated acids which barely exist in petrodiesel, a middistillate of crude oil with boiling temperature ranging from 180°C to 
340 °C.
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RESUMO

O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo da robótica, um ramo interdisciplinar de engenharia e ciência que inclui engenharia 
mecânica e elétrica e ciência da computação, entre outras, através da montagem de um protótipo de braço mecânico robotizado com motores de 
passo controlado por um microcontrolador com linguagem de programação de código aberto. Robótica refere-se ao projeto, construção, 
operação e uso de robôs, bem como sistemas de computador para seu controle, sensoriamento e processamento de informações. Essas 
tecnologias são usadas para desenvolver máquinas que podem substituir e replicar ações humanas, sendo os robôs usados em qualquer situação 
e para qualquer finalidade, tal como automação de processos de fabricação em indústrias, em ambientes perigosos na detecção e desativação de 
bombas, ou simplesmente onde humanos não podem sobreviver. Atualmente, a robótica também é usada em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática como valiosa ferramenta de auxílio ao ensino e pesquisa. O primeiro braço robótico desenvolvido para automatizar tarefas se deu na 
década de 1950, na indústria automobilística. Na década de 1960, foi fundada a primeira empresa de fabricação de robôs. O avanço da 
microeletrônica veio popularizar os sistemas computacionais e, na década de 1970, começaram a surgir os sistemas de processamento central em 
um único chip e a tecnologia MOS, lançada em 1975, introduziu mais velocidade de processamento. Após a chegada do Z80 em 1976, integrando 
milhares de transistores em uma única pastilha, surgiu o conceito de microcontrolador, com diversos periféricos como memória, conversores 
analógico-digital e barramentos de comunicação. O tipo de robô mais comum é o braço robótico, composto de sete segmentos, unidos por seis 
articulações e montado em uma estrutura de base estacionária. O computador, ou microcontrolador, controla o robô girando motores de passo 
individuais conectados a cada junta. Ao contrário dos motores comuns, os motores de passo se movem em incrementos exatos. Isso permite que 
o computador mova o braço com muita precisão através de sensores de movimento. O trabalho do braço é mover de um lugar para outro uma 
mão robótica, sendo que elas geralmente têm sensores de pressão embutidos que informam ao computador que o robô está segurando um 
objeto. Desde o ano de 2011 há uma norma específica da International Standardization Organization, a ISO 10218, que define um robô como uma 
máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente com base fixa ou móvel para utilização em diversos fins. 
Segundo a International Federation of Robotics, para se realizar pesquisas em robótica, robôs devem ser construídos, pois ao se trabalhar apenas 
com projetos de pesquisa baseados em simulações, perdem-se muitos detalhes. Sendo assim, foi projetado e montado um protótipo de braço 
mecânico robotizado com motores de passo conectados a um microcontrolador Arduino com linguagem de programação de código aberto. Os 
movimentos são controlados através de um joystick e os servos motores se movimentam até 180º em torno de seu eixo. Para aumentar a 
capacidade do Arduino e expandir o seu número de portas de entrada e saída, utilizamos um Arduino Sensor Shield V5.0 alimentado com 6 V. Os 
movimentos são pré-determinados através da linguagem de programação, também chamada de código fonte, fazendo com que o robô execute 
decisões lógicas e exerça uma ação para alcançar um objetivo, como segurar um objeto. Nesse momento está sendo incrementada uma interface 
de comunicação por Bluetooth, em que será possível controlar o braço robótico por meio de um aplicativo Android. O sistema foi desenvolvido 
com o intuito de ser uma ferramenta de baixo custo e grande funcionalidade, bastante próxima aos robôs de caráter industrial, facilitando o 
processo de ensino-aprendizagem aos alunos de graduação em diversas engenharias.
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RESUMO

A braquiterapia por implantes permanentes, para câncer de próstata, é realizada em duas etapas. Na primeira etapa, é feito o estudo do volume 
da próstata, realizado mais comumente por meio de imagens de ultrassom. A sonda do ultrassom é fixada rigidamente em um dispositivo 
“stepper” tal que, durante o procedimento de braquiterapia, a sonda pode se mover longitudinalmente em distâncias específicas e sempre se 
manter em posição fixa. Placas guias (templates) são mantidas acopladas ao “stepper” de forma rígida e estável.  Após o estudo, o planejamento 
é realizado por softwares onde são decididas a quantidade, a orientação e o posicionamento das agulhas; bem como, a quantidade e a atividade 
das sementes, para determinação da dose recebida pelo tumor e os tecidos vizinhos sadios. Na segunda etapa da braquiterapia, é realizado o 
implante das sementes. Em geral, o paciente é anestesiado, para garantir a sua perfeita imobilidade. É introduzida a sonda transretal tentando 
reproduzir o posicionamento realizado no planejamento. Em seguida, é introduzida as agulhas até a base da próstata e à medida que a agulha é 
retirada as sementes ficam depositadas. O objetivo deste trabalho é apresentar o estado da arte da pesquisa e desenvolvimento de um 
dispositivo stepper, utilizado como suporte para as sondas de ultrassonografia. Esse dispositivo poderá auxiliar no procedimento de teste de 
implantes de sementes radioativas em objetos simuladores e também para o treinamento do corpo clinico. Esses testes serão importantes em 
medições de doses absorvidas nas estruturas escolhidas, também nos órgãos e tecidos de risco para aprimoramento de planejamentos, 
posicionamentos de sementes e dosimetria.  O protótipo envolve dois suportes, anterior e posterior, uma mesa-móvel, placa-guia. As peças 
foram elaboradas em celeron; enquanto a placa guia em acrílico translúcido. Após individualmente confeccionadas, as peças foram montadas, 
compondo o protótipo final do dispositivo stepper. Teste foram realizados para a validação do dispositivo. Futuros testes de implantes de 
sementes serão elaborados. Tais testes serão essenciais nos processos de validação de protocolo e principalmente da dosimetria interna em 
implantes de sementes radioativas.
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RESUMO

In the last three years, the coordinator of this research, bringing together as co-authors UNESA students and professors from renowned partner 
institutions, has been developing studies of pressure drop analysis as well as prediction of the extension of the not-developed flow region in 
bifurcations, both in microscale as in conventional dimensions. At present, the proposal is to study the region of thermal development in these 
structures. Classical equations presented in the literature show that the size of this area, for curved stretches of tubes, is proportional to the 
Prandtl number and inversely proportional to the Dean number, if the thermal development is concomitant to the flow development. On the 
other hand, it will be inversely proportional to both dimensionless magnitudes, if thermal development occurs with the flow already developed. It 
is important to note that both the Prandtl number and the Dean number bring the influence of the physical properties viscosity and density on 
the flow. Additionally, the Dean number also keeps the influence of geometric aspects, such as diameter and radius of curvature, and 
hydrodynamic, as the flow velocity. Thus, equations of prediction of the length of the not thermally developed region were raised. The 
methodology was to simulate processes of thermal flow in standard bifurcations, via CFD. Basically, the dimensional design was an asymmetric 
bifurcation, where pairs of half-angles ranged from 5 to 90 degrees, with tubes that were 10 to 35 mm in diameter, keeping the feeder channel 
and arms lengths at 0.9 m. In terms of flow, values varied between 5.56 x 10-11 m3/s and 2.78 x 10-10 m3/s of water under CNTP conditions. The 
simulation was done by discriminating the Navier-Stokes and the Energy equations in finite differences, modeled as they govern the process. 
Following previous works of the authors, a commercial software was used to compare images and quality certification of the simulations made in 
finite difference method. In this way, images were generated where the length of the region of interest was measured. From this, three equations 
were lifted, one for variation of angle only, another for variation of flow rate only and another for variation of diameter only, keeping the other 
quantities constant. The three equations were also tested with the simultaneous variation of angles, diameters and flow rates, reaching one of 
the three as a broad spectrum expression. All measured values found a reasonable coincidence with values calculated by the raised equation for 
angular variation, which was chosen for the general prediction equation. It is recommended to use the same methodology for future work 
employing oil as flowing fluid and to test the influence of viscosity and density in the thermal developing region.
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RESUMO

Grande parte dos estudos científicos consiste em apurar a ocorrência dos fenômenos naturais e tentar ambientá-los em uma relação com o ser 
humano. Deste modo, é preterido um controle ou “releitura” dos fenômenos de modo que estes sejam adaptáveis à necessidade humana. Assim, 
o processo de troca convectiva foi e continua sendo um dos objetos de estudo e, em destaque, a troca convectiva de calor e massa que, da 
simples evaporação, passou a, também, um fenômeno controlável e ocorrendo através da troca por excitação externa forçada. O estudo de tal 
fenômeno resultou em um modelo matemático que descreve as interações entre o fluido, a natureza do escoamento, e a própria geometria 
envolvida. Entretanto, o modelo estabelece condições especiais quanto às características supracitadas e estas aproximações podem gerar 
divergências quando comparadas a condições reais. O processo de secagem se apresenta como uma das mais fortes aplicações do estudo da 
transferência de massa forçada. A redução do teor de água nos produtos permite que o tempo de conservação seja maior e, também, sua vida 
útil. Além disso, é facilitado o transporte, manuseio e armazenamento. O estudo da transferência de massa engloba a análise de reações químicas 
existentes e a reação de espécies a uma movimentação molecular, quando excitadas sobre uma superfície. Isto ocorre para todo e qualquer 
fluido e sua resistência a transferir massa se expressa diretamente em seu coeficiente de troca convectiva de massa. Fenômenos de transferência 
de massa são facilitados pelos fenômenos convectivos, ou seja, pelas propriedades dos fluidos e seus gradientes de concentração. A existência de 
diferentes técnicas de transferência de massa, por exemplo, se relaciona ao estudo da interação do fluido/meio com o processo convectivo de 
modo que os fatores de influência sobre as condições de escoamento, bem como suas características intrínsecas, são determinantes em modelar 
a melhor forma com a qual será mais viável se impor o processo. Este trabalho buscou relacionar fenômenos de transporte convectivos de massa 
com a análise dimensional e a analogia de Reynolds e Colbum, e sua similaridade com os conceitos físicos. Para tal, foi utilizado um protótipo no 
qual será forçada a transferência de massa convectiva sobre uma superfície plana e, sua performance foi medida a fim de subordinar tais 
resultados a uma modelagem numérica com auxílio do software Matlab. Por fim, houve a busca por um padrão de desvio que pudesse resultar 
em um coeficiente que relacione a experiência real com a modelagem teórica. Fenômenos de troca convectiva altamente complexos foram 
sujeitos a uma abordagem mais simples de modo que se possa compreender mais facilmente e, a todo e qualquer leitor, seja possível a análise e 
correlação de suas ocorrências a situações cotidianas. Foram analisadas as diferenças entre o fenômeno real e os resultados teóricos esperados 
de modo que foram estabelecidas bases para expansão aos estudos, a partir de um detalhamento das limitações de cada um dos vieses 
inspecionados. Ficou teorizada a dependência e simultaneidade da transferência de massa à transferência de calor. Quando se sujeitou uma 
análise comparativa do fenômeno real – protótipo – às simulações, ficou evidente que há um desvio de informações e resultados quando as 
transferências supracitadas são trabalhadas de modo isolado. Consolidou-se a necessidade de consideração do fator umidade. Esta pode alterar a 
condição de evaporação na borda de ataque da poça de fluido sobre a placa e essa taxa evaporativa interferiria em toda dinâmica imposta ao 
processo.
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RESUMO

Comunidades quilombolas são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Além disso, suas formas de 
trabalho coletivo constituem elementos tradicionais que fortalecem os laços comunitários fundamentais à organização das famílias rurais. Dentre 
as atividades de uma comunidade quilombola, destaca-se o trabalho com produtos da biodiversidade que são comercializados no mercado local 
ou através de acordos de fornecimento com empresas privadas. Para as empresas, os acordos são uma estratégia para desenvolver novos 
produtos, para a comunidade, aumentam a renda e promovem o desenvolvimento local e uso sustentável dos recursos naturais. O biocomércio 
compreende a coleta, produção, transformação e comercialização de bens e serviços derivados da biodiversidade, desenvolvidos de acordo com 
critérios de sustentabilidade. Quando se trata de biocomércio, é comum o produto escolhido apresentar elevado potencial para se adicionar 
valor, podendo ser alimentícios, cosméticos e farmacêuticos. O quilombo de Sapatu está localizado no município de Eldorado no Estado de São 
Paulo, às margens do Rio Ribeira de Iguape. A comunidade é formada por 80 famílias que se dedicam, principalmente, a produção da banana 
orgânica. Os moradores se esforçam para manter o local intocado, livre de atividades extrativistas predatórias, lutam para que as hidrelétricas 
não construam barragens e se esforçam para preservar os costumes. Diante do trabalho realizado pela comunidade questiona-se: qual a 
capacidade do comércio de banana orgânica contribuir com a sustentabilidade da comunidade Sapatu? Para tanto, foi aplicado o Questionário 
para Povos e Comunidades Tradicionais (QPCT) elaborado por Santos e Liboni (2019), que avalia a percepção financeira, social e ambiental dos 
moradores das comunidades envolvidas em projetos de biocomércio. O instrumento possui um histórico de aplicações em quatro comunidades 
amazônicas, sendo elas, APOBV, APROCAMP, COFRUTA e CAMTA. Entre os dias 14/01/2019 e 30/01/2019 o questionário foi aplicado a uma 
amostra de 28 famílias (n=80) na comunidade Sapatu. Os resultados indicam que (61%) dos moradores são do sexo masculino, (39%) com idade 
entre 31 e 35 anos e (32%) com mais de 61 anos, (61%) são casados e (14%) viúvos, (36%) possuem o ensino fundamental I e (32%) ensino 
fundamental II, (54%) são agricultores, (31%) das famílias possuem entre 5 e 6 pessoas, (71%) vivem na comunidade a mais de 31 anos, (68%) 
possuem pequenas propriedades e (21%) grandes propriedades, os principais meios de transporte são ônibus (90%) e bicicleta (10%) e todas as 
famílias possuem renda mensal de até R$ 880,00. As comparações entre os locais onde o QPCT já foi aplicado e a comunidade quilombola foram 
feitas através da análise de variância (ANOVA) e demonstraram um posicionamento inferior da comunidade em relação as demais, visto que os 
moradores não reconhecem a influência direta do biocomércio nas dimensões financeira e social da comunidade. Quanto a percepção ambiental, 
os moradores relacionam a preservação ambiental com o biocomércio e a comunidade se posicionou acima de outras duas já pesquisadas. Para 
as comparações entre comunidades foi utilizado o pós-teste de Tukey que deixou evidente a percepção dos moradores de que o biocomércio não 
agregou em aspectos financeiros, nessa dimensão a comunidade ficou atrás de todas as outras já pesquisadas. Na comparação da percepção 
social a comunidade quilombola foi melhor que outras duas. Por fim, a percepção ambiental foi a única onde os moradores concordaram haver 
maior preservação atrelada ao biocomércio de banana orgânica, sugerindo que esta seja uma característica da própria cultura e que os demais 
aspectos do biocomércio ainda precisam de ajustes para que ofereçam aos moradores benefícios econômicos e sociais com a atividade.
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RESUMO

O surgimento da Administração como ciência ocorreu nos momentos de maior avanço e desenvolvimento da sociedade capitalista. A literatura 
sobre a teoria das organizações aponta que a 1ª Revolução Industrial alavancou estudos sobre o novo contexto de então: a substituição do 
trabalho manual-artesanal para a ação de máquinas conduzidas por grupos de operários. Estudos empreendidos por Taylor e Fayol, envolvendo 
adiante, na década de 1950, Peter Drucker (e sua teoria neoclássica), e outros expoentes da área, contribuíram para as discussões mais modernas 
em gestão, abrangendo hoje a retenção do capital intelectual e a 5ª Revolução Industrial, assentada num vigoroso avanço das tecnologias. Nesse 
sentido, a história da área transmite um recado que baliza este estudo: a pesquisa em Administração deve ser revisitada para que os processos 
gerenciais possam ser adaptados/aperfeiçoados em função do mundo globalizado e das novas demandas da sociedade. Alinhada com esta visão, 
esta pesquisa tem por tema estudar a Administração como ciência com enfoque nas produções acadêmicas stricto sensu. A pesquisa completa 
tem se dedicado a produção de teses e dissertações dos últimos 10 anos (2009-2018). Todavia, por ser um trabalho ainda em elaboração, em 
caráter amostral, submetemos os resultados preliminares referentes às teses defendidas em 2018. Pontuamos então o problema de pesquisa: em 
que medida as produções acadêmicas (teses), defendidas em 2018, refletem assuntos de interesse da Administração? O objetivo geral é analisar 
estes trabalhos no intuito de checar se os estudos representam efetivo interesse para o campo da gestão, mantendo a lógica de responder às 
necessidades dos diferentes eixos da sociedade, e, em especial, às organizações. Os objetivos específicos são: a) Realizar levantamento de dados 
das teses de doutorado; b) analisar o conteúdo das teses a partir dos títulos, resumos e palavras-chave; c) gerar dados e informações que 
permitam à comunidade científica avaliar os nortes que a pesquisa em Administração têm adotado. Como metodologia foi realizada pesquisa no 
Portal de Teses e Dissertações da CAPES, uma base de dados de alta credibilidade brasileira, onde são submetidas as pesquisas de 
mestrado/doutorado do país. Utilizou-se os seguintes filtros: 1º) Termo de Busca: “Administração”; 2º) Tipo: “Doutorado”; 3º) Ano: “2018”; 4º) 
Áreas do Conhecimento: “Administração; Administração de Empresas”; 5º) Área de Concentração “Administração”. A partir do retorno da 
pesquisa, realizamos a análise de todas as ocorrências das teses do período adotando uma avaliação criteriosa do material. Analisamos as 
frequências entre os macrotemas (assuntos) e geramos percentuais da amostra. Tabulamos os dados obtidos em planilhas e geramos gráficos 
para melhor capacidade de análise da equipe de pesquisa. Obtivemos os seguintes resultados: foram analisadas 89 teses no ano de 2018. Entre os 
macrotemas mais recorrentes estão: Gestão da Inovação: 12 teses (13,48%); Gestão de Pessoas: 12 teses (13,48%); Gestão Pública: 12 teses 
(13,48%); Gestão Estratégica: 11 teses (12,36%); Gestão de Marketing: 7 teses (7,86%). Diante do exposto, podemos afirmar que as discussões no 
nível doutoral se atrelam aos assuntos de interesse da área. No entanto, temas relevantes mais contemporâneos e fundamentais foram pouco 
explorados como “Sustentabilidade Ambiental”, “Gestão de Riscos” e “Governança”, que, no universo amostral, obtiveram incidência menor que 
5% dos trabalhos realizados no ano. Ademais, ao analisarmos os resumos e os títulos, ainda que os trabalhos se aproximem um pouco das 
temáticas do campo, ou estejam em programas de pós-graduação da área, algumas discussões não se traduzem efetivamente em resultados 
claros para o campo, abrindo um alerta para que se aprofundem estudos que avaliem a relação entre a teoria acadêmica e a prática para a ciência 
das organizações.
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RESUMO

O objetivo deste estudo foi o de avaliar as ações dos atores Estado e Coca Cola em sua relação com o chamado American way of life, o qual se 
caracteriza pelo estilo de vida americano que promove e defende a liberdade, a prosperidade e o consumo afinal, nesse modelo o estilo de vida é 
padronizado e idealizado e, existe espaço para aqueles que desejam trabalhar e progredir e com isso usufruir de todas as possibilidades advindas 
da modernidade, especialmente em termos de bens de consumo. Para alcançar tal objetivo, a abordagem metodológica utilizada foi a Análise 
Crítica do Discurso (ACD) a qual trata-se de uma abordagem teórico-metodológica. Para além da questão textual e aspectos linguísticos, a 
abordagem da ACD também envolve as dimensões de prática discursiva e prática textual e parte do pressuposto que há sempre uma
intencionalidade por trás de cada produção discursiva, com interesses e motivações, das mais variadas naturezas, que impulsionam e também 
atingem as dimensões de distribuição e consumo. Ressalta-se que a abordagem em questão levanta um aspecto emancipatório, ao jogar luz 
sobre proposições que são socialmente construídas e consolidadas como naturais, e quando examinadas mais profundamente é possível observar 
que encontram-se calcadas em aspectos de dominação e relações desiguais de poder. Destaca-se que como corpus de análise foram utilizados 
trechos de falas, relatos e notas com coleta no livro seminal “For Good, Country And Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft 
Drink and The Company That Makes It”, em sua versão traduzida para português, de atores membros das duas entidades em questão. Os 
resultados apontaram forte relação entre Estado e Coca Cola na busca de seus interesses, os quais estavam profundamente alinhados. Afinal, foi 
possível constatar que a Coca Cola não preenchia apenas copos e garrafas – ela inundou corações americanos de maneira sem igual, além de 
conquistar e marcar presença mundo a fora. O cuidado e a diferenciação que a empresa Coca Cola se esforçou em empregar em sua relação com 
as forças armadas americanas pode mostrar que não apenas o governo age trabalhando habilidades de cooptação em suas ações. E constatou-se 
que com isso, o próprio governo dos Estados Unidos tinha iniciativa de ajudar a Coca Cola. Tamanho apoio e ajuda, todavia, não eram isentos e 
muito menos inocentes, visto que o interesse da política externa americana tinha objetivo de defender seu American way of life,  o que fez o 
governo enxergar na bebida Coca Cola e em sua relação com a empresa uma grande oportunidade de defesa. Assim, conclui-se que a Coca Cola 
apresentou trato muito habilidoso ao lidar tanto internamente, com seus funcionários e equipes, como com os militares, sabendo como não 
apenas trazes tais distintas categorias para seu lado como também mantê-las.
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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo principal demonstrar a realidade sobre a empregabilidade dos graduandos e graduados em cursos da área 
administrativa, apresentando como os estudantes se sentem em relação ao seu emprego atual. O presente trabalho foi realizado entre 
estudantes dos cursos de gestão (administração, gestão de recursos humanos, logística e engenharia de produção) da Universidade Estácio de Sá 
do campus West Shopping, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e também foi estendido aos usuários de redes sociais, como o 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e Whatsapp. Para a realização deste projeto, foi utilizado como aporte tecnológico o Google Forms, sendo 
o principal veículo para coleta de dados da pesquisa. Em relação à análise das informações, fez-se uso do Geogebra como principal ferramenta 
para realização de estatísticas e amostragem dos resultados obtidos através da pesquisa. O formulário fora realizado para que fosse possível 
extrair dos estudantes e ex-estudantes a sua visão sobre a empregabilidade, como também sua vivência dentro do universo corporativo após o 
início de sua graduação, tendo assim, informações necessárias para que fosse possível obter da pesquisa o quão facilitador fora para o aluno 
obter oportunidades dentro do mercado de trabalho depois do seu ingresso dentro de uma instituição de  ensino superior na área de gestão, 
sendo essa uma das áreas mais concorridas atualmente dentro do mercado de trabalho. O formulário de pesquisa solicitava informações sobre o 
emprego atual dos respondentes, como seu cargo, salário e como se sentiam em relação a cada um deles, realizando uma comparação às suas 
expectativas profissionais no momento em que ingressaram na universidade. Tendo em vista que a pesquisa atualmente se encontra em 
desenvolvimento, tornou-se possível concluir, com os dados coletados até o presente momento que a maioria dos estudantes trabalhadores da 
área de gestão estão satisfeitos de maneira geral com seus empregos, embora a expectativa de como seria sua empregabilidade durante a 
graduação não correspondessem a realidade atual.
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RESUMO

O presente trabalho foi realizado na disciplina de Métodos Quantitativos para Ciências Contábeis e Atuariais na unidade Estácio de Sá – Centro I, 
para avaliação complementar do semestre, com a proposta de aprendizado sobre a utilização do Geogebra, Google Forms e o conteúdo da 
mesma. Na ocasião tínhamos que desenvolver um tema para apresentar aos nossos colegas de turma que tivesse conexão com o nosso curso, 
utilizando a tecnologia como ferramenta na proposta. Esta pesquisa, teve como objetivo fazer uma leitura sobre o interesse das pessoas com 
relação a investimentos ao empreender. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos um formulario pelo Google Forms sobre o interesse 
de investir e em qual área, a mesma foi disponibilizada nas Redes Sociais. Após a coleta de dados, criamos uma planilha com todas as informações 
e a exportamos para o Geogebra, aonde foi possível gerarmos gráficos para uma análise mais dinâmica e criarmos um ambiente investigativo em 
que pudemos explorar conceitos e propriedades das medidas de tendência central e dispersão, tais como, desvio padrão, média, moda e mediana 
dos dados quantitativos presentes na nossa consulta. As variáveis analisadas no nosso projeto foram Faixa etária e Renda Mensal. A utilização das 
ferramentas Google Forms e o Geogebra foram fundamentais para potencializar recursos e nos ajudou  a analisar com maior detalhe os dados 
coletados. Inferimos até o momento, nos dados que ainda estão chegando através do formulário disponibilizado que a maioria das pessoas 
gostariam de investir em um próprio negócio, as áreas que tiveram maior interesse das pessoas em investir foram a área da Gastronomia, 
Comércio e a área de Contabilidade respectivamente. Este onda empreendedora pode residir no atual crescimento do desemprego e por 
conseguinte, na informalidade dos postos de trabalho. A área Gastronômica e do Comércio são uma das tendências para 2019 como evidenciou 
os os estudos consultados para realização do nosso projeto. Portanto, a nossa proposta realizou um diagnóstico fundamental para possíveis 
investidores e empreendedores e o aporte tecnológico foi fundamental para concretização da mesma.
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RESUMO

O trabalho busca verificar se os resultados econômico-financeiros de empresas brasileiras de capital aberto podem indicar a existência do 
gerenciamento de resultados. Para tanto, foi aplicado o Modelo de Beneish M-Score que busca identificar esta manipulação contábil. O presente 
estudo foi composto por 17 empresas públicas (controle do Estado) de capital negociadas na B3 (Bolsa, Brasil, balcão) ao longo do período de 12 
anos (2006 a 2017). A análise presente em nossos testes é realizada de forma individual para cada empresa, inclusive com uma abordagem de 
fatos relevantes que ocorreram em determinados segmentos que afetaram os resultados (como a MP 579/2012 do setor elétrico). Ao longo do 
texto é mensurado o alfa de Jensen (visando a identificação de retornos anormais) para cada ativo e o Beta da ação para cada período. Dessa 
forma, foi verificado o excesso de retorno e a questão do risco em relação ao mercado acionário. Esta fase teve como objetivo de aferir se o 
gerenciamento de resultados ao longo do período em análise teve impacto na relação risco x retorno das empresas analisadas. Os testes de 
mínimos quadrados ordinários foram usados para verificação desta hipótese. Os resultados gerados da regressão evidenciaram que não houve 
relação entre a ocorrência do gerenciamento e o alfa de Jensen e o Beta em nossa amostra. Os resultados encontrados neste estudo não 
fornecem suporte que existiu manipulação pela metodologia de Beneish M-Score. Entretanto, vale citar, que em 3 empresas ocorreram anos de 
sugestão de manipulação de resultados pela metodologia empregada. Apesar do resultado acima, isto não invalida uma análise pormenorizada 
dos demonstrativos financeiros e os relatórios de auditoria no intuito da identificação de padrões que possam sugerir a manipulação de parte das 
informações econômico-financeiras. Uma crítica presente ao trabalho é que a metodologia de Beneish foi utilizada exclusivamente no mercado 
norte-americano no final dos anos 90, com grande apelo na identificação de organizações que manipulavam seus resultados principalmente para 
o pagamento de bônus elevado para seus diretores e corpo gerencial, como o acontecido junto à Enron. No caso brasileiro, o objetivo era 
identificar casos de corrupção que foram desvendados principalmente após a operação lava jato e outras realizadas ao longo dos últimos anos. Os 
resultados demonstram que não seria possível pelas métricas de Beneish M-Score identificar esses casos no Brasil. O presente trabalho busca 
abordar uma metodologia internacional, baseada em informações contábeis, que podem auxiliar o gestor e seus sócios como um indicador 
antecedente de possíveis falhas nos resultados das empresas, e por conseguinte, terem sido criadas com objetivos diferente dos existentes para a 
criação daquela empresa, geralmente favorecendo um pequeno grupo de indivíduos, sendo que muitas vezes de forma ilícita.
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RESUMO

O Brasil foi assolado por  grave crise econômica a partir de 2014. Um dos efeitos mais avassaladores da crise é o reflexo sobre o estoque de 
empregos. O Brasil possui algumas políticas públicas construídas em especial a partir da década de 1990 que visam estimular o emprego e renda. 
Uma das primeiras iniciativas neste sentido foi a criação do FAT- Fundo de Amparo ao trabalhador, na década de 90. Este fundo vida financiar o 
seguro-desemprego, o programa de abono salarial e ações de desenvolvimento económico e qualificação profissional. É composto principalmente 
pelas contribuições realizadas através do PIS. Os dois principais programas financiados com estes recursos são o Programa do Seguro 
Desemprego ( que inclui além do pagamento do seguro desemprego, ações de qualificação profissional e de orientação e intermediação de mão-
de-obra) e os Programas de Geração de emprego e renda, com foco no fortalecimento de micro e pequenas empresas e estímulo à geração de 
empregos). A partir de 1995 foi criado um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, distribuído em três áreas: 1) as políticas de caráter 
compensatório, de apoio ao desempregado, através do abono salarial e seguro- desemprego; 2) as políticas ativas: Qualificação Profissional e a 
Intermediação de mão de obra ou Colocação Profissional, que busca inserir no mercado os desempregados; 3) o conjunto de políticas de crédito 
dirigidas aos diversos setores produtivos capazes de gerar trabalho e renda. Há no entanto, muitas críticas às políticas pública de emprego e 
renda. A principal delas refere-se a esta centrar-se no terreno da assistência, com pouca efetividade na criação de empregos. Este trabalho tem 
por objetivo avaliar o impacto das políticas públicas de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro, no período entre 2014 e 2018. Neste 
percurso foi realizado o levantamento dos benefícios de seguro desemprego concedidos no período 2014-2018, por faixa etária, gênero e 
escolaridade. Também foram Identificadas as ações de qualificação profissional realizadas para os beneficiários de seguro desemprego  neste 
período e seus resultados e as ações de estímulo à criação de empregos no Estado do Rio de Janeiro neste período. Outra ação percorrida pela 
pesquisa foi a análise da evolução do mercado de trabalho formal no período 2013-2018 no Estado do Rio de Janeiro e o impacto das ações de 
estímulo a criação de empregos. Por fim, a pesquisa estabelece a correlação entre as vagas criadas e o perfil dos beneficiários de seguro 
desemprego no período. Este trabalho de pesquisa tem caráter quali-quantitativo, pois acessou bases de dados secundários (CAGED, RAIS e bases 
do seguro desemprego) para estabelecer a correlação entre as variáveis pesquisadas. Também  tem caráter descritivo, pois descreve o perfil dos 
empregos  no período entre 2014-2018 e o perfil dos desempregados assistidos pelo seguro-desemprego, além de relacionar variáveis como 
escolaridade,  emprego e renda. Os dados dos empregos formais, no período entre 2013 a 2017 são devastadores. A análise demonstra a 
deterioração crescente do emprego formal no estado do Rio de Janeiro. De forma geral houve um decréscimo de 12,85% nos empregos formais 
no período entre 2014 a 2017. Os setores que mais sofreram perdas absolutas foram os de serviços ( - 227.527 postos de trabalho) e o da 
construção civil ( - 145.431 postos de trabalho). Registre-se que o setor de construção civil foi o que teve a maior perda percentual, com queda de 
48,26% no total de postos de trabalho no período considerado. Mesmo no período anterior às Olimpíadas no Rio de Janeiro, em que existia ainda 
um grande volume de obras, houve queda no volume de empenos na construção civil.  Há queda contínua em praticamente todos os setores 
desde 2014. O único setor que teve uma pequena recuperação foi a administração pública, com um crescimento de 3,05% no ano de 2017.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a propaganda, seu poder de persuasão e a capacidade de impactar no processo de decisão dos 
consumidores. Atualmente, é praticamente impossível estar alheio à propaganda e cada vez mais os veículos transmitem mensagens publicitárias 
de diversos tipos e finalidades. Independente do meio utilizado para transmitir a informação desejada, exaltando os pontos positivos do que é 
anunciado, nota-se que seu fundamento é fazer com que, um produto, uma marca ou um serviço seja percebido como adequado, conveniente ou 
necessário. Utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, tornando mais claro o entendimento. Os conceitos utilizados abordam temas 
como comportamento, hábitos de consumo e uso das mídias digitais. Propondo apresentar o impacto da publicidade do papel diferencial da 
propaganda sobre o comportamento do consumidor. Visando alcançar o objetivo proposto, foi feita uma pesquisa bibliográfica e na internet, 
buscando identificar o papel influenciador da propaganda na decisão de compra os principais autores que fundamentam este artigo são: KELLER, 
KOTLER (2006), SANT'ANNA (2002), CORRÊA (2004), DIAS (2003), GIGLIO (2005), WOLF (2009), CERVO (2007), ZEFF, R. L.; ARONSON (2000) e 
Revistas eletrônicas. A propaganda é algo que quando bem utilizada vem para somar a uma empresa e ao produto. Traz consigo resultados, pois o 
produto torna-se conhecido. De uma forma mais simplificada, pode-se definir a palavra propaganda como uma propagação de ideias, teorias, 
com um objetivo final. Ela utiliza o processo da comunicação para atingir seu público-alvo. O processo de decisão do consumidor representa as 
etapas que os consumidores passam antes, durante e depois de fazerem alguma compra. Começa quando os consumidores reconhecem que têm 
uma necessidade não satisfeita e querem fazer alguma coisa para mudar essa situação, geralmente aqui entra o poder de persuasão da 
propaganda, pois ela cria no consumidor o desejo de obter algo, instigando-o. O passo seguinte é a busca de informação, quando os 
consumidores procuram se lembrar de experiências passadas ou procuram em fontes externas. Atualmente, as propagandas nas redes sociais 
têm desempenhado importante função nessa etapa do processo. A terceira etapa é a avaliação das alternativas. É crucial conhecer quais são os 
atributos mais importantes para o cliente, pois é muito provável que ele abra mão de algumas características do produto para satisfazer sua 
necessidade. A quarta etapa é o ato da compra, é importante garantir que o produto divulgado esteja acessível. Muitas empresas tentam fazer 
desse momento algo memorável, proporcionando uma experiência única para seus consumidores. A última etapa do processo de decisão do 
consumidor é o pós-compra. Diversas empresas erram essa etapa, perdendo a oportunidade de saber se o produto foi capaz de satisfazer as 
necessidades do consumidor e de construir um relacionamento duradouro. Entre as possíveis alternativas para tornar-se uma empresa 
competitiva e reconhecida nos dias de hoje, a propaganda é a que merece maior destaque. Através de seu poder de comunicação, alcança 
praticamente todos os níveis da sociedade, atingindo qualquer público-alvo. Uma propaganda bem planejada oferece a oportunidade de uma 
organização aumentar sua participação de mercado, as vendas, além de gravar seu nome na memória do consumidor, algo extremamente 
importante para uma marca que deseja tornar-se preferência. Quando o produto é divulgado, tem o intuito de influenciar através de linguagem 
sedutora e persuasiva, fazendo com que o público tenha a ideia de consumir satisfazendo seus desejos e necessidades imaginárias, a propaganda 
estimula o consumidor à aquisição de produtos, elevando as marcas, a moda, as tecnologias e tendências do mercado. O consumo pode tornar-se 
desenfreado, levando a pessoa à compulsão por compras.
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RESUMO

A discussão acerca do empreendedorismo e inovação no contexto das IES tem suscitado vários debates no meio acadêmico em função da própria 
dinâmica do mercado em uma economia globalizada e com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos. Somado a estas mudanças, verificou-se a 
inserção do tema empreendedorismo e inovação nos currículos de cursos de Administração com o objetivo de desenvolver a capacidade 
empreendedora e inovadora dos estudantes, visto que tais mudanças têm contribuído para a redução de postos de trabalho e a criação novos 
empregos e serviços. Logo, o empreendedorismo inovador pode e deve ser ensinado e, principalmente, incentivado. Neste contexto, essa 
pesquisa visa analisar o nível de conhecimento e a perspectiva de discentes de um Curso de Administração de Instituição de Ensino Superior 
privada, em relação ao empreendedorismo e inovação. Metodologicamente utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionários que 
foram aplicados com discentes, do 7º e 8º semestres, abordando temas como percepção do aluno sobre conceitos de empreendedorismo e 
inovação e a contribuição da IES no incentivo ao empreendedorismo e inovação, além de conhecimentos empresariais dos discentes. Fez-se uso 
de uma amostragem não probabilística, por conveniência, caracterizada pela facilidade no acesso a 90 alunos do total de 872 dos referidos 
semestres da IES contemplada. Os resultados mostram que a maioria dos alunos entrevistados já desenvolve atividade profissional. O perfil dos 
discentes aponta para uma faixa etária em que 63,75% se encontram entre 20 a 30 anos, com maior concentração entre 20 a 25 anos (43,75%); 
51,25% pertencem ao sexo feminino e 48,75% ao masculino. Número significativo de 75,62% desenvolve atividade profissional; destes, 57,32% 
são funcionários ou estagiários em organizações privadas e 8,54% é empresário. Somente 24,5% deles atuam em atividades relacionadas à área 
da educação. Parte considerável dos alunos (45,17%) associa o conceito de empreendedorismo ao de inovação, como principal característica do 
empreendedorismo. Entretanto, apenas 37,33% relacionam inovação ao processo de implementação de ideias criativas e, 30,38% a criação de um 
produto, processo ou serviço que seja inédito, no mercado ou apenas na empresa. A percepção do aluno em relação a IES destaca o predomínio 
de disciplinas e atividades na matriz curricular (45,57%); em seguida, o clima de incentivo ao empreendedorismo e a inovação se traduz por meio 
de aulas expositivas, palestras e atividades diversas (35,00%). Ideia que vem reforçada pela ausência de ambiente propício à cooperação, troca de 
experiências e formação de trabalhos e empreendimentos coletivos e o incentivo a parceria IES/empresa/ou instituições de pesquisa ou, órgão de 
fomento ao empreendedorismo e inovação. No que diz respeito às questões abertas do questionário, corroborando e ao mesmo tempo 
apresentando soluções para estas ausências apontadas, afirmam a necessidade de mais palestras, cursos, oficinas feiras e workshops e visitas a 
empresas inovadoras. Sugerem também mais atividades práticas e disciplinas que abordem o tema inovação e empreendedorismo com mais 
profundidade. Apresentam interesse em desenvolver ações e projetos, mesmo que apenas 18,95% deles tenham sugerido, pois recomendam que 
a IES poderia elaborar projetos como o de incubadoras de empresa, destacando-se a importância de tais práticas. Por fim, reafirmam o papel do 
professor na construção de um ambiente favorável a produção de conhecimentos sobre o processo de inovação e empreendedorismo. Conclui-se 
que as práticas pedagógicas da IES em estudo são incipientes e, para alguns alunos, a temática do Empreendedorismo e Inovação, ainda é 
novidade, mas percebem-nas como fundamental para a atuação do profissional de Administração.
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RESUMO

O governo federal tem estimulado a inovação por meio de políticas públicas, uma delas é a Lei do Bem, que tem como objetivo estimular as 
empresas para que realizem atividades próprias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) a partir da concepção de novos produtos, 
serviços ou processos, bem como agregação de novas funcionalidades ou características aos já existentes. De forma sucinta, a proposta da Lei do 
Bem é conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas. O objetivo do presente trabalho consiste em traçar um panorama da Lei do Bem ao longo 
do período de 2006-2014 a partir da caracterização das empresas beneficiárias da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e estabelecimento de 
eventuais relações entre essas empresas e seus níveis de atividade tecnológica visando evidenciar algum padrão de comportamento no acesso ao 
Programa Lei do Bem. A metodologia utilizada no presente estudo é pesquisa documental, baseada em consulta à fonte primária, os dados foram 
disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão (e-Sic) e as etapas da pesquisa são: análise e consolidação dos dados encaminhados pelo MCTIC, via e-Sic, em uma única planilha de 
trabalho; individualização das empresas beneficiárias do programa; consulta junto ao sistema de consulta à Emissão de Comprovante de Inscrição 
e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A pesquisa está em andamento e espera-se que o estudo possibilite, além 
de cumprir com o objetivo proposto, identificar a distribuição geográfica das empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem localizadas na 
Região Metropolitana de Ribeirão Preto, bem como a Natureza Jurídica, a situação cadastral (ativa, baixada, suspensa), concentração dos projetos 
por área de conhecimento, além de outras vertentes que poderão ser exploradas, já que consiste em uma pesquisa de caráter documental 
indireta e que possibilita margens para obliquidades.
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RESUMO

No atual cenário acadêmico e profissional, diante de grandes mudanças do mercado, faz-se necessário a contestação da conjectura sobre 
Planejamento de Carreira e Orientação profissional, que consiste na idealização composta que se concebe no futuro profissional, o qual envolve 
arquiteta metas e estratégias de como atingi-los. De maneira que, o Planejamento de Carreira pode ser assimilado como um conjunto de 
experiências que a pessoa elabora com o intuito de um maior autoconhecimento, envolver-se em atividades exploratórias e estabelecer metas 
claras e objetivas. Diante desse contexto apresenta-se a problemática que norteia a pesquisa: De que forma as Instituições de Ensino Superior 
(IES) podem auxiliar os seus alunos a planejar suas carreiras? Analisar de que forma as IES do município de Valença-RJ podem auxiliar os seus 
alunos a planejar suas carreiras profissionais. No Brasil a Orientação Profissional (OP), mais conhecida como Orientação Vocacional (OV), ficou 
historicamente marcada por ser uma prática vinculada a psico-metria, aplicada de forma individual e que por muito tempo ficou vinculada a ideia 
do famoso teste vocacional (é uma ferramenta que auxilia na escolha profissional, onde se, consistem em questionários e testes, cujo objetivo é 
mediar características psicológicas dos indivíduos em processo de orientação profissional). Atualmente, a OV ampliou o campo de atuação, 
ocasionando auxílio aos jovens, não considerando apenas a escolha de uma profissão, mas orientando-os a se conhecerem melhor como pessoa 
no meio cultural e social vivido e amplia-se na área de trabalho que intervém na vida dos seres humanos, oferecendo há quem busca essa 
informação padrões que pode gerar adaptação à vida. Nos dias atuais encontramos o “Coach de Carreira”, que é um novo profissional habilitado 
para fornecer esse direcionamento aos discentes e outros interessados. O Coach é um profissional que oferece ajuda aos indivíduos em todos os 
níveis para que eles se tornem o que querem ser e sejam o melhor que puderem. O Coaching é um processo que proporcionar o aprendizado e o 
desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento voltado à aquisição e ao aperfeiçoamento das competências emocionais, comportamentais e 
profissionais. O presente estudo se caracteriza como pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, e objetivo exploratório. Foi 
realizado primeiramente uma pesquisa bibliográfica sobre os temas Planejamento de Carreira, Orientação Profissional e Coaching de Carreira no 
Scielo e Google Scholar. Em um segundo momento foi elaborado e aplicado uma entrevista semiestruturada com discentes das IES do munícipio 
de Valença e entrevista com um Coach de Carreira e docente da área de gestão em uma das IES do município. As entrevistas ocorreram nos 
meses de fevereiro a maio. E atualmente estão sendo analisadas. Nos resultados parciais são apresentados os principais pontos abordados na 
entrevista com os discentes e o Coach de Carreira. Sobre O Planejamento de Carreira dentro das Universidades, o entrevistado destacou que cada 
dia mais os discentes não se forma somente pelo conjunto de disciplinas e exigências técnicas, mas por desenvolvimento de inteligência 
emocional e comportamental. Já pela visão dos alunos, destacasse a necessidade de mais incentivo por parte das IES talvez aplicando uma 
matéria direcionada exatamente ao tema principal do artigo. Dessa forma, foi possível verificar que a IES possui uma estrutura direcionada a dar 
suporte ao aluno chamado NEC (Núcleo de Empreendedorismo) e NEO (Núcleo de Orientação de Carreira) onde tem especialistas psicólogos, 
pedagogos e Coach, que orientam o desenvolvimento dos alunos e públicos externos que buscam essa ajuda, para que cada vez mais eles 
estejam capacitados e instruídos para se desenvolver no mercado, mas que essa sugestão dos discentes serão levadas em considerações para 
formação de novas vertentes de ensino dentro da IES nos próximos semestres.
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RESUMO

O projeto de pesquisa aborda a inserção do trabalho intermitente nas empresas verificando suas dimensões e tendências, e tem como objeto 
produzir estudos analíticos sobre questões pertinentes ao desenvolvimento do mercado de trabalho, analisar os aspectos legais, buscando 
elucidar pelo menos em parte a problema da pesquisa, que e o desemprego e a informalidade dos trabalhadores, cuja atividade laboral é 
conhecida como “bicos”, ou seja, trabalham esporadicamente, e não possuem nenhuma regularização, e com a reforma trabalhista passaram a 
ter carteira assinada na modalidade intermitente com todos os direitos constitucionais, o tema já é abordado em sala, por isso a inquietação em 
pesquisá-lo com mais profundidade. Destaca-se a importância do projeto para a ciência, com o objetivo de contribuir com a produção e 
disseminação das características do trabalho intermitente. É relevante para sociedade e os para os discentes, ao apontar um direcionamento de 
uma nova oportunidade de estudo e de trabalho, com a possibilidade de fomentar estratégias de desenvolvimento profissional, é de suma 
importância para a instituição, que contribui para formar profissionais mais capacitados com ensino de qualidade e responsabilidade social. A 
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e análise de dados estatísticos dos órgãos de pesquisa (CAGED, DIEESE, CNAE etc) de empresas 
que já possuem em seus quadros, colaboradores com a modalidade de trabalho intermitente. A classificação da metodologia utilizada quanto aos 
fins será exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação, revisão bibliográfica de livros, artigos, e análise de dados dos órgãos de 
pesquisa, elencando seus aspectos e suas implicações. Quanto aos resultados parciais da pesquisa que encontra-se em andamento, Destaca-se 
que em novembro de 2018 e em abril de 2019, a realização de palestras sobre trabalho intermitente na instituição, com a disseminação dos 
conhecimentos aos discentes e a comunidade acadêmica, encontra-se em elaboração a confecção de artigos sobre o tema, e foi realizada uma 
parceria  com Observatório Nacional do Trabalho (ONMT), onde foi fornecida uma senha de acesso aos dados sobre trabalho intermitente 
diretamente na plataforma, onde constata-se que no ano de 2018, de acordo os dados da plataforma do Ministério da Economia, (CAGED), o 
emprego formal no Brasil, em seus mais diversos setores: Serviços, Comércio, Construção Civil, apresentou no acumulado do ano de 2018, (um  
saldo de +529.554) empregos, e no tocante aos dados exclusivos do trabalho intermitente, nesse mesmo período, no acumulado de 2018, houve 
69.984 admissões e 19.951 desligamentos de trabalhadores intermitentes, (com saldo de + 50.033). Conclui-se que a novel modalidade 
trabalhista é responsável pelo saldo positivo na criação de empregos, onde pode-se inferir que somente no primeiro ano de implantação já gerou 
em torno de 9,44 %, dos empregos formais no Brasil. Do ponto de vista etário,  conclui-se que a medida que a idade aumenta, as oportunidades 
de trabalho intermitente tem tendência de queda nos índices, por exemplo, no mês de janeiro de 2019, o saldo de emprego dos trabalhadores 
intermitentes dividiu-se entre empregados com 30 a 39 anos (1.183 postos), 40 a 49 anos (815), 50 a 64 anos (413), 65 anos ou mais (26). Com 
relação a escolaridade dos trabalhadores intermitentes dividiu-se entre empregados com Ensino Médio (2.507 postos), empregados com até 
Ensino Fundamental (581) e Ensino Superior (264). Percebemos uma concentração de empregados com ensino médio, e ocupando em sua 
maioria as profissões dos setores de Serviços e Construção Civil e Indústria de Transformação. Conclui-se em análise parcial que a pesquisa 
alcança seu objetivo, de prospectar um cenário da modalidade de trabalho intermitente, para compreender o comportamento do mercado de 
trabalho.

Gestão

Administração
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: ilnars@yahoo.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): Francisca Ilnar de Sousa; Adila Santos Taleires; Ana Raquel Alencar de Holanda; Emanuelly Danna Silva Mota; 
Emanuella Dann Silva Mota

Palavra(s) Chave(s): Trabalhos masculinos; Trabalhos femininos; Mudanças; Permanências; Confecção.

Título: TRABALHO MASCULINO EM TRADICIONAIS ESPAÇOS FEMININOS: “TUDO MUDA, MAS NADA MUDA”

Curso: Administração

Gestão

RESUMO

Atividades tradicionalmente realizadas por mulheres, e, recentemente substituídas por homens, no caso específico do setor de confecção, tem 
sido objeto de reflexão, uma vez que é possível observar certa valorização salarial como consequência da qualificação da mão-de-obra masculina. 
Outros aspectos relativos ao gênero, também se destacam, levando ao questionamento acerca de mudanças e permanências na divisão sexual do 
trabalho neste setor de atividade. Assim, tem-se como objetivo analisar a divisão sexual do trabalho no setor de confecção, na Cidade de 
Fortaleza, na perspectiva de trabalhadores do sexo masculino interessados neste setor. Metodologicamente realizou-se entrevistas com 
trabalhadores do deste setor que ocupem cargos ou realizem atividades que são conhecidas como “trabalho de mulher”. Foram realizadas dez 
entrevistas com homens que se encontravam em processo de qualificação em uma escola de moda, na cidade de Fortaleza. Dentre estes alguns 
se encontram trabalhando ou já trabalharam em confecções, e ou, possuem planos para montar seu próprio negócio; outros ainda foram 
convidados a trabalhar na escola à proporção que continuavam sua qualificação. A recente inserção de tecnologia de setores de confecção como 
modelagem, corte e costura passa a atrair a atenção de significativo número de trabalhadores do gênero masculino; até mesmo devido a 
dispensa de mão-de-obra dada a tecnologização do mundo do trabalho. Mas, o que importa nesta discussão é o fato de atividades 
desqualificadas e depreciadas, quando realizadas por mulheres, se transformem qualitativamente, ocorrendo uma maior demanda de 
trabalhadores do gênero masculino e, consequentemente, uma melhoria de status e de salários. Para mulheres deste setor, qualificar-se significa 
encontrar tempo livre dentre as várias atividades realizadas e, que ainda são consideradas “naturais” e específicas do gênero feminino. Mesmo 
assim, algumas conseguem se qualificar; muitas não. No que diz respeito aos entrevistados (E1, E2...), todos apresentam relação direta com a 
área da confecção desde a infância, com pais, parentes e vizinhos que trabalhavam ou ainda trabalham na área. Outros aspectos em comum que 
justificam seu investimento no setor se referem à realização de um sonho ou de melhoria da vida profissional, no processo de formação e 
qualificação na área de confecção. As entrevistas foram reveladoras de estereótipos de gênero que ainda justificam a divisão sexual do trabalho 
pautado em qualificativos femininos e masculinos. A calma, delicadeza e persistência surgem como qualidades femininas que determinam as 
áreas que elas podem dominar. Ausência de força para trabalhar em máquinas, sensibilidade, saúde mais delicada, humor, gravidez, rotina 
médica, as “regras” (menstruação) por mês, cuidado com os filhos, são aspectos que se perpetuam nos discursos masculinos. Mas sempre com os 
cuidados necessários para não confirmar a superioridade masculina na área. “E às vezes você não consegue encontrar essa três coisa junto 
[calma, delicadeza e persistência] em um homem, entendeu?” (E1) “É fato de que a mulher sempre vai ser a grande, a grande massa trabalhadora 
dentro da área da costura” (E2). Um último aspecto que destacam se refere à qualidade do envolvimento que procuram criar para seduzir e 
convencer a cliente. A ideia de que a mulher se veste para ser admirada por outras mulheres e que são concorrentes uma da outra, persiste nos 
discursos. “A mulher com mulher, elas não trabalham para desenvolver, elas trabalham para competir. Já o homem com a mulher, é muito mais 
fácil eu falar uma coisa e você acreditar do que outra mulher chegar aqui e falar para você” (E4). Conclui-se que a divisão sexual do trabalho 
persiste e permanece reforçadora de estereótipos de gênero, desqualificando o trabalho feminino a partir de ideias naturalizadoras de diferentes 
trabalhos para homens e para mulheres.

Gestão

Administração
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: rafaellaredo@hotmail.com IES: ESTÁCIO FAP

Autor(es): Rafael Laredo Mendonca

Palavra(s) Chave(s): Accountability social; controle social; contabilidade pública; compreensibilidade.

Título: ACCOUNTABILITY SOCIAL E O PAPEL DA CONTABILIDADE: A COMPREENSIBILIDADE COLOCADA EM XEQUE NO 
CENÁRIO PARAENSE

Curso: Ciências Contábeis

Gestão

RESUMO

O tema do artigo aborda o papel da contabilidade como ferramenta do exercício da accountability social no cenário paraense e a característica da 
compreensibilidade que os demonstrativos contábeis devem possuir. Esta pesquisa tem como base conceitos e normativos que fundamentam e 
definem a contabilidade, em especial a contabilidade aplicada ao setor público, como mecanismo de elaboração e divulgação da informação tanto 
de cunho financeiro como patrimonial, bem como de fornecer informação a sociedade para fins de prestação de contas - responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão. O conceito de compreensão das informações contábeis contidas nos demonstrativos está definido na 
característica da compreensibilidade que é uma qualidade essencial. A pesquisa aborda ainda os conceitos de accountability social como o papel 
da sociedade no controle das contas públicas (controle social) e as suas concepções de answerability, enforcement e receptiveness. O tema 
accountability social passou a ser reiterado nas produções academias e cobrado pelos órgãos de controle da gestão pública, porém ainda pouco 
frequente na prática da sociedade. Assim sendo, o problema de pesquisa é: A contabilidade aplicada ao setor público cumpre com seu objetivo de 
gerar informações para o efetivo controle social? O objetivo geral, alinhado com o problema, foi de analisar, junto ao cidadão comum, a 
compreensão das informações contábeis e o seu uso como ferramenta facilitadora do controle social. A metodologia utilizada contemplou a 
aplicação de questionários estilo survey validados com perguntas fechadas os quais foram aplicados a 100 pessoas (cidadão comum) que 
transitam e trabalham na feira do ver o peso, a maior feira a céu aberto da américa latina, localizada na cidade de Belém-Pa. Os dados foram 
sintetizados em planilha no Microsoft excel 2013 e em seguida minerados no suíte Weka, utilizando parametrização de delta de 0,1, variação 
entre 10% a 100%, confiança de 1 e gerando 10 regras parametrizadas. Os resultados mostram que 62% dos cidadãos participantes da pesquisa 
não possuem compreensão sobre o demonstrativo contábil apresentado (balanço orçamentário), 74% não conseguiam identificar qual o 
resultado (superávit ou déficit) que o demonstrativo evidenciava e quando questionados se o governo gastou mais ou menos do que havia 
planejado, 85% não souberam dizer. Também foi verificado que a metade dos entrevistados nunca consideraram as demonstrações contábeis 
para suas escolhas eleitorais e que a maioria não conhecia o termo controle social. Dos cidadãos que disseram que não compreendiam os 
demonstrativos contábeis, 24% também não conseguiam identificar se o governo havia gastado mais ou menos recursos do que planejado e 
entendem que o governo deve procurar meios de preparar e capacitar a sociedade para compreender as informações contábeis. Além de que 
entendiam que os gestores públicos devem prestar contas e se não o fizer deve ser punido. Assim, conclui-se que a contabilidade aplicada ao 
setor público não cumpre com seu objetivo de gerar informações para o efetivo controle social em virtude de que a sociedade não compreende 
suas informações e resultados, para tanto tem a percepção de que meios de preparar e capacitar a sociedade para compreender as informações 
contábeis são necessários. Espera-se que este trabalho sirva de base para que próximas pesquisas focalizem na forma de melhor evidenciar os 
dados contábeis para compreensão da sociedade e efetivo controle social.
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RESUMO

Há uma necessidade premente imposta às entidades para manterem-se vivas na competitividade do mercado atual. Os gestores, elevados ao 
título de “tomadores de decisão” – se veem no compromisso de desenvolver ações que os levem a “redescobrir” o negócio constantemente, para 
driblar a situação de desaceleração econômica em que se encontra o país. Como atores contemporâneos dessa era paradoxal, em que se vive 
uma aceleração da modernização tecnológica, os gestores precisam estar preparados e atentos para se beneficiarem das informações úteis e 
tempestivas que chegam cada vez mais rápido em suas mãos.  Os instrumentos gerenciais que produzem informações para a gestão e o controle 
de uma empresa são produtos da Controladoria, que dentre outras funções, mobiliza os funcionários pela conscientização e promove a 
integração dos sistemas de informação implantados em todas as áreas da organização, na busca pelo resultado almejado. Com o aumento da 
competitividade de mercado no setor de bares e restaurantes, para permanecer em posição competitiva, as empresas desse segmento 
necessitam, cada vez mais, de mecanismos que propõem vantagens sobre a concorrência. É nesse contexto, que o estudo objetivou apontar os 
benefícios conduzidos pela adoção de ferramentas de Controladoria em uma empresa do referido segmento comercial, situada no município do 
Rio de janeiro.  As informações que serviram de base para essa pesquisa foram obtidas por meio de aplicação de questionário estruturado 
aplicado ao gestor da empresa, onde foram propostas cinco ferramentas da Controladoria que podem gerar informações fundamentais, e auxiliar 
os gestores na tomada de decisões, a saber: Balanced Scorecard (BSC), Ponto de Equilíbrio, Market Share, Matriz SWOT e Planejamento 
Estratégico.  A pesquisa é exploratória de caráter qualitativo, abordando a importância do uso das ferramentas de Controladoria na gestão de 
uma empresa comercial, fazendo referências das melhorias trazidas com a adoção dessas recursos em uma organização de médio porte. As 
fontes utilizadas são primárias e secundárias, coletadas de livros e artigos, conforme revisão bibliográfica, e o instrumento foi a observação 
estruturada. A pesquisa revelou que a empresa não fazia uso de três, das cinco ferramentas abordadas: BSC, Market Share e Matriz SWOT; e, 
apesar de já adotar o Planejamento Estratégico, não tinha explorada a sua máxima capacidade, considerando que a análise era realizada de forma 
isolada, sem combinar as demais variáveis de apoio à gestão.  Isto posto, verificou-se que o único instrumento adotado pela empresa no 
momento de realização da pesquisa, de forma plena, era o Ponto de Equilíbrio, que contava com um setor específico voltado para a sua produção 
e análise. Com base nos aspectos observados na pesquisa, a adoção dessas ferramentas propicia melhores resultados, assegurando maiores 
ganhos nos objetivos esperados. O estudo evidenciou que através das informações adquiridas com essas cinco ferramentas da Controladoria é 
possível traçar um planejamento estratégico mais eficaz, elevando o nível de competitividade da empresa analisada.
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RESUMO

O empreendedorismo na corrente comportamental tem como ênfase o empreendedor e suas características, as quais possibilitam a segmentação 
dos perfis empreendedores: oportunidade e necessidade. Os empreendedores oportunos tendem a ser movidos pelos próprios sonhos, 
aficionados pelo que fazem, perseveram e arriscam premeditadamente, idealizam edificar empreendimentos, possuem o desejo de lograr êxito, 
sem pretensão em descontinuar o seu ofício empreendedor dado o vínculo emotivo existente e aceitam recursos específicos como medida de 
desempenho do seu afinco. Os empreendedores por necessidade, por sua vez, tendem a não se inserir no mercado como contratados e são 
amparados pelo empreendedorismo na tentativa de atender suas necessidades de subsistência. Por esses fatores observa-se que o uso do termo 
empreendedorismo não é limitante, pois se destina a atender indefinidas percepções das aspirações sociais, o que nos levou a investigar a 
representatividade desses perfis entre os pesquisados, sob objetivo geral de analisar o perfil sócio-econômico e empreendedor dos feirantes do 
mercado popular de confecção e acessórios da cidade de Fortaleza. A pesquisa realizada correspondeu a tipologia exploratória e descritiva, tendo 
natureza qualitativa, valendo-se de estudo de casos múltiplos como estratégia. Para a coleta dos dados, foi utilizada a técnica de amostragem 
não-probabilística bola de neve, com a aplicação de um questionário organizado em blocos de afirmações de concordância, numa escala Likert, 
caracterizadas com as elucidações concernentes às contribuições dos autores presentes no capítulo de fundamentação teórica, bem como 
questões para o conhecimento do perfil sócio-econômico dos pesquisados, totalizando 28 empreendedores alcançados. Ressalta-se que 
preocupações éticas foram assumidas durante o contato com os participantes da pesquisa, partindo do respeito à participação consciente e 
voluntária, inclusive com a disponibilização do termo de consentimento livre e esclarecido. Os resultados revelaram que os empreendedores do 
mercado popular de confecção e acessórios da cidade de Fortaleza possuem características de inovação (SCHUMPETER, 1997), 
comprometimento, iniciativa (DOLABELA, 2008; DORNELAS, 2008) perseverança (NASSIF; GHOBRIL, 2010) e são antenados (MILLER ET AL, 2013) 
aproximando-se, de modo coletivo, ao perfil oportuno. Os resultados também sinalizaram que os empreendedores pesquisados possuem 
repercussões desse perfil em seus negócios, os quais sofrem mutações macroeconômicas que influenciam no incremento do empreendedorismo 
por oportunidade em contraste ao por necessidade, onde atuam.
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RESUMO

A auditoria social é uma estratégia de Corporate Social Performance (CSP) que verifica os processos e políticas de sustentabilidade das 
companhias. É vista como um mecanismo formal de mensuração do desempenho social ou ambiental das firmas por meio de acompanhamento 
sistemático e funciona como forma de accountability e compliance, pois ao prestar contas mostra certo grau de transparência e expõe a 
conformidade de operações, produtos e serviços. Já o CSP consiste em medida que avalia o desempenho da organização no atendimento dos 
interesses de stakeholders e a postura geral quanto aos aspectos socioambientais e de governança. O estudo aborda o setor de mineração e 
metais no Brasil, que tem gerado ocorrências de impacto ao meio ambiente e às pessoas com agravamento social, decorrente de suas operações, 
o que tem sido amplamente divulgado na mídia. O trabalho questiona quais são os mecanismos formais de auditoria social adotados pelas 
principais firmas de grande porte do setor de mineração e metais no Brasil nos últimos 10 anos. O estudo visa descrever tais mecanismos e para 
tanto define objetivos específicos: caracterizar o perfil das companhias do setor quanto ao regime jurídico, tempo de existência, produtos, 
mercado. A pesquisa é um estudo de caso múltiplo, que é um projeto de replicação, cujos casos podem fornecer compreensão para explicar o 
fenômeno geral estudado. A unidade de análise é o setor de mineração e metais no Brasil. A análise é feita com base em categorias pré-definidas 
considerando os mecanismos de auditabilidade, contemplando: a divulgação voluntária em relatórios de sustentabilidade; a garantia das 
informações por auditoria externa; a adoção de normas de cidadania empresarial que reconheçam direitos humanos, relações de trabalho justas, 
cuidados com ambiente, transparência na gestão e envolvimento de stakeholders. O estudo é exploratório, qualitativo, documental e longitudinal 
retrospectivo desde 2008. As companhias foram abordadas a partir de regime jurídico, participação em bolsa e em rankings de maiores e 
melhores. Os resultados revelaram 25 principais companhias no setor, sendo 13 nacionais e 12 estrangeiras. As brasileiras têm 5 listadas na 
B3:Vale, Usiminas, MMX, Litel e Bradespar; a CSN na Nyse (NY) e 6 restantes são Cias fechadas ligadas a grupos empresariais: SAMA (Eternit), 
CBMM (Moreira Salles), Manabi (MLOG), CBA (Votorantim) e Hispanobrás, Salobo, e Samarco (Vale). As 12 firmas estrangeiras provêm de países 
europeus (Áustria, Inglaterra, Luxemburgo Noruega), Norte americanos (Canadá, EUA) e Oceania (Austrália), em bolsas da Europa, EUA, Canadá e 
Austrália. As empresas estão localizadas, principalmente em Minas Gerais, Pará e Goiás e de modo geral o setor existe há cerca de um século, 
intensificando suas atuações com a vinda de multinacionais após os anos 1970. Destacam-se os produtos do setor: extração e beneficiamento do 
minério de ferro principalmente nas empresas brasileiras; bauxita, alumínio e metais não ferrosos concentradas nas firmas estrangeiras. Além 
disso há Nióbio, fertilizantes, fosfatos, pedras e metais preciosos e transporte com operações em portuárias e estrada de ferro. Verificou-se 
disclosure voluntário em 11 das 25 companhias. Foram 6.405 páginas, 71 relatórios, com média de 6,5 relatórios e 582 páginas por empresa nos 
últimos 10 anos com baixa garantia por auditoria externa. Observada baixa adesão às normas internacionais de cidadania corporativa nas 
relações de trabalho, direitos humanos, asseguração financeira e pouca ou nula transparência nas operações, engajamento de stakeholders. Há 
evidências de monitoramento das emissões de dióxido de carbono e dos gases de efeito estufa. Conclui-se que os principais mecanismos 
adotados no setor de minerais e metais envolvem a divulgação socioambiental voluntária com ênfase nas mudanças climáticas e que a auditoria 
social contribui para a conformidade de gestão e operações, mas é baixa ou nula a adoção dos demais mecanismos no setor.
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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo inerente a perícia contábil extrajudicial. Assim, abordam-se os impactos da preparação dos documentos 
contábeis e validação das informações neles contidas para a elaboração da avaliação patrimonial nas empresas, pelo perito. Enfoca-se a 
disponibilidade de dados e informações contábeis fornecidas para a preparação da evolução de estimativas e projeções financeiras através do 
fluxo de caixa descontado, valor da firma (valuation) e considerando informações advindas dos ativos patrimoniais. Para tanto, considera-se a 
Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários (2002) que estabelece um nível mínimo de informações que devem constar nos laudos de 
avaliação, de modo que se observem certo padrão de apresentação, visando torná-los perfeitamente compreensíveis a todos os investidores, em 
particular os investidores minoritários e preferencialistas. Portanto, o processo de preparação da investigação econômica financeira patrimonial, 
objeto deste estudo amplia os pressupostos de confiabilidade do investidor na tomada de decisão em relação ao investimento. Os casos 
estudados referem-se a “due diligence”, pode ser traduzido para o português como diligência prévia, direcionada a perícia extrajudicial de 
avaliação patrimonial. Trata-se do processo de estudo, análise e avaliação detalhadas de uma empresa alvo de negociação, visando a 
identificação de eventuais distorções relevantes, decorrentes das práticas empresariais. Atualmente, tal processo de investigação prévia já é 
desenvolvido em outras áreas da contabilidade, como na auditoria por exemplo, abrangendo uma análise mais aprofundada de documentos e 
demonstrações contábil e financeiras. Porém, nas perícias de avaliação patrimonial o nível de informação apresentada pelas partes sempre é 
limitado e o perito necessita obter o máximo de informações para uma avaliação, dada a complexidade do trabalho.  Assim, este estudo tem a 
seguinte questão: como o resultado de uma avaliação patrimonial poderá ser mais promissor a partir de uma investigação prévia dos documentos 
contábeis e situação financeira da empresa envolvida no processo? O objetivo deste artigo é analisar como o resultado de uma avaliação 
patrimonial poderá ser mais promissor a partir de uma investigação prévia dos documentos contábeis e situação financeira da empresa envolvida 
no processo. A importância em obter tais informações se tornam relevantes para os profissionais que atuam na área de avaliação patrimonial, 
dado a complexidade natural dos procedimentos de elaboração dos cálculos e para permitir que o avaliador tenha uma visão mais ampla da real 
situação do negócio, abarcando aspectos financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas, imobiliários, tecnológicos e jurídicos da empresa. A 
partir deste estudo pode-se perceber que a análise prévia dos documentos contábeis e situação financeira da empresa (due diligence), tem 
importante valor em vários aspectos da avaliação de empresas. Percebe-se que este procedimento está sendo vislumbrado e em alguns casos e 
até experimentado por alguns avaliadores mesmo que parcialmente. Com efeito, desde a bibliografia citada até a prática dos avaliadores, foi 
ressaltada por 84,6% dos entrevistados, a importância da implementação desse processo de análise e verificação prévia. Para os avaliadores 
entrevistados, o processo de análise prévia fundamenta o trabalho a ser desenvolvido. Durante esse processo ocorre os ajustes de contas 
contábeis e identificação de ativos não operacionais além de melhor entender o negócio da empresa e assim suprir a necessidade do cliente com 
excelência no seu atendimento. Assim, a due diligence evidenciará as informações técnicas e analíticas necessárias e fundamentais para a 
execução da avaliação.
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RESUMO

A expansão da liberação de crédito, grande oferta de produtos e serviços alinhado com a falta de planejamento financeiro por parte dos cidadãos 
têm provocado de diversas formas o aumento das dívidas e inadimplência, que por sua vez, dão origem a um conjunto de situações que 
evidenciam um modelo econômico baseado em uma sociedade de consumo. Destaca-se que a utilidade do orçamento doméstico é observada 
pela sua capacidade em atender as diversas necessidades dos usuários que queiram ter uma visão tanto geral quanto segmentada de suas 
receitas, despesas e investimentos. Sendo assim, o planejamento e gerenciamento orçamentário tornam-se úteis para os usuários que precisam 
avaliar o desempenho econômico e financeiro das atividades que estão realizando, a fim de tomar decisões, dependendo de seus interesses, tais 
como: a concessão de empréstimos; compra de um bem e/ou serviço; retorno de investimentos; lucratividade; previsão de fluxo de caixa; entre 
outras informações relevantes. O conceito de educação financeira representa um indicador a partir da forma com a qual se lida com o dinheiro, 
no qual uma análise recorrente de receitas e despesas, planejamento e cumprimento de metas e hábitos de investimentos são considerados na 
avaliação da capacidade que o indivíduo possui para construir um patrimônio estável. O reconhecimento da educação financeira como uma 
medida educacional eficaz deve-se a sua vantagem quando analisado o impacto de conscientização, sendo assim, quando praticada auxilia na 
alocação de recursos conforme as prioridades e necessidades. Dessa forma, esse estudo visa responder a seguinte questão: quais as práticas 
utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro como forma de manter uma posição financeira 
favorável? No intuito de responder essa questão, o estudo tem como objetivo geral analisar as práticas utilizadas no gerenciamento do 
orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro no período de 2017. Como objetivos específicos, o estudo pretende: (i) 
Investigar as práticas utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico (ii) Verificar o grau de educação financeira nas ações cotidianas dos 
servidores públicos (iii) Identificar a busca voluntária por melhores formas de gerenciar os recursos financeiros e evidencia-los em orçamentos. A 
pesquisa justifica-se pela relevância da conscientização quanto ao bom gerenciamento e aplicação de recursos como instrumento para reduzir a 
inadimplência e seus impactos na retração do mercado. Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados 
realizada por meio de questionário com servidores estaduais. A população é composta por 200 entrevistados estatutários ativos do estado do rio 
de janeiro nas áreas de segurança, saúde e educação em 2017. Os resultados dessa pesquisa demonstram, até a presente data, que as práticas 
utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro possuem uma representatividade de 83,3%. 
Apurou-se que, para evidenciar a utilização de noções orçamentárias foram consideradas pelos entrevistados a elaboração de planilha de 
orçamento em um total de 58,3% dos entrevistados. Nesse contexto, deduz-se que o gerenciamento do orçamento doméstico representa uma 
prática utilizada pelos servidores do Estado do Rio de Janeiro, motivada pela necessidade de gerenciar recursos escassos em época de crise. Além 
disso, há uma conscientização e/ou interesse em estruturar um orçamento doméstico para gestão de receitas e despesas domésticas. Dessa 
maneira, pode-se concluir a partir dos resultados obtidos com a pesquisa que, em média, 75% dos servidores do Estado do Rio de Janeiro 
utilizaram práticas de gerenciamento orçamentário como ferramenta de controle das finanças pessoais durante o ano de 2017.
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RESUMO

O sistema tributário brasileiro vem, ao longo dos anos, tentando elaborar operações para a maior arrecadação e distribuição dos impostos aos 
seus respectivos órgãos. Em 1965, com a criação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM), o Governo conseguiu instituir o que hoje 
representa cerca de 80% da receita dos Estados. Contudo, com o surgimento do comércio eletrônico do Brasil, o número de vendas aumentou 
expressivamente, surgindo uma necessidade de se criar um novo método de cálculo do ICMS para que outros Estados também pudessem se 
beneficiar dessas vendas. Uma das maneiras que o Fisco encontrou para equilibrar essa distribuição do imposto foi com a inovação, através da 
Emenda Constitucional (EC) 87/15, na forma sobre o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Diferencial de 
Alíquotas (DIFAL). Com esse novo modo de cálculo do ICMS, alguns setores sofreram alguns impactos e um deles foi o setor do E-commerce. Este 
trabalho propõe expor como tema geral o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Diferencial de Alíquotas no E-commerce, onde 
tivemos um impacto devido a sua nova forma de cálculo do referido imposto estadual. Nesse sentido, visa-se indicar como problema de pesquisa, 
qual o impacto dessa nova modalidade de recolhimento do ICMS no segmento do e-commerce. Os objetivos propostos para atender a questão da 
pesquisa serão: elaboração de quadro síntese da revisão da literatura e proceder com a análise crítica do tema pesquisado. A metodologia 
utilizada quanto a natureza desta pesquisa será aplicada, qualitativa, descritiva e com procedimentos de pesquisa bibliográfica e utilização de 
livros, legislações e artigos da base de dados Scielo e Google Acadêmico, para subsidiar a análise dos conteúdos no período de abril a maio de 
2019. Como resultados observam-se que o referido imposto veio para trazer igualdade para todos os Estados com relação ao recebimento do 
tributo, contudo as empresas de e-commerce tiveram que se adequar. As conclusões deste trabalho tratam-se da necessidade das empresas de 
Comércio Eletrônico em se adequar à nova forma de cálculo do ICMS para suas vendas a não contribuintes. Este estudo é de utilidade para 
pessoas atraídas pelas áreas: financeira e tributária, além de pesquisadores interessados em explorar diversas linhas de pesquisa a partir dos 
resultados encontrados e por consequência o desenvolvimento de novas pesquisas.
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RESUMO

Existem evidências empíricas de que os auditores consideram o gerenciamento de resultados em seu processo de avaliação de riscos. O 
gerenciamento de resultados é uma intervenção proposital no processo de elaboração das demonstrações financeiras e que possui a intenção de 
obter algum benefício particular. Existe um gerenciamento específico, chamado book-tax differences (BTD), que são as diferenças entre o lucro 
contábil e o lucro tributável. Em outras palavras, os gestores podem utilizar o BTD para aumentar ou diminuir o lucro tributável. Logo, surge a 
seguinte pergunta de pesquisa: existe associação entre o planejamento tributário das empresas e o tamanho das empresas de auditoria? Assim, o 
objetivo deste trabalho é verificar se o planejamento tributário agressivo, mensurado pelo BTD, realizado pelas empresas brasileiras de capital 
aberto está associado ao tamanho das empresas de auditoria (big four - EY, PwC, Deloitte e KPMG x não big four). O estudo foi realizado entre os 
anos 2014 e 2017, com um média de 215 empresas por ano. A escolha do período é motivada pela neutralidade tributária. Desde a adoção das 
normas internacionais de contabilidade, as IFRS, pela Lei 11.638/07, o Brasil passou a ter uma desvinculação entre o lucro contábil e o tributável. 
Assim, estudar período anterior compromete a comparabilidade entre os anos. Para atender ao objetivo proposto, o trabalho empregou, como 
metodologia, a técnica da Análise de Correspondência (ANACOR), que é uma técnica que exibe as associações entre um conjunto de variáveis 
categóricas não métricas em um mapa perceptual, permitindo, desta maneira, um exame visual de qualquer padrão ou estrutura nos dados. O 
estudo é importante, uma vez que irá verificar se as entidades de auditoria big four são mais criteriosas ao verificar que as empresas estão 
praticando planejamento tributário agressivo por meio de gerenciamento de resultados. Todos os dados foram retirados do Economática®. Após 
o cálculo da BTD, os valores foram organizados em ordem crescente e posteriormente divididos em três grupos, de acordo com os percentis. Os 
30% valores mais altos foram considerados como aquelas empresas com planejamento tributário agressivo, os 30% mais baixo classificados como 
empresas que possuem planejamento tributário baixo e os valores medianos foram considerados como planejamento tributário médio. Durante 
os anos estudados, as empresas big four avaliaram, em média, 75% das empresas. A ANACOR se mostrou significativo em todos os anos 
estudados (p-valor < 0,10). De acordo com o mapa perceptual obtido para o ano de 2014, é possível verificar que nesse ano, as empresas Não Big 
Four foram aquelas que auditaram empresas com baixo planejamento tributário. Por outro lado, empresas com planejamento tributário agressivo 
foram auditadas, em sua maioria, pela PWC e pela EY. Em 2015 o efeito foi ao contrário do ocorrido em 2014, isto é, as firmas de auditorias Não 
Big Four são aquelas que auditaram empresas com planejamento tributário agressivo, enquanto que a PWC auditou aquelas com baixo 
planejamento. A KPMG ficou próxima das empresas que efetuaram um planejamento tributário do tipo médio. Em 2016, as firmas Não Big Four 
voltaram a auditar empresas com baixo planejamento tributário e a EY voltaram com aquelas que apresentam agressividade tributária. A PWC e 
Delloite ficaram preponderantes em empresas com médio planejamento tributário. Já no último ano de análise, 2017, as não Big Four mantém a 
uniformidade de auditar, de maneira geral, empresas com baixo planejamento tributário. A EY mais uma vez se aproxima do grupo das empresas 
com planejamento tributário agressivo. Novamente, a KPMG fica em uma posição que é possível constatar que audita todos os tipos de 
empresas. Com base nos resultados, pode-se perceber que existe sim uma relação entre o tamanho das firmas de auditoria e o BTD realizado 
pelas empresas brasileiras de capital aberto.
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RESUMO

O aumento das necessidades de negócios globais entre as empresas e mercado internacional ratificou a evidenciação da informação contábil 
como uma crescente evolução no cenário mundial enfatizado pelo amadurecimento das normas de (International Financial Reporting Standards -
IFRS).  Assim, como maior harmonização na linguagem dos negócios houve maior facilidade para as empresas internacionalizar suas operações 
optando por emissões de American Depositary Reciepts -  ADR, principalmente na bolsa New York Stock Exchange -NYSE para captação de 
recursos (Guia, Menezes Junior, Serrano, & Franco, 2017).Nesse contexto, o IFRS 8 – Operating Segments trabalha com os resultados operacionais 
de segmentos da companhia, na visão da alta gestão, que melhor representam os negócios da empresa com perspectivas de longo prazo. Assim, 
o objetivo geral deste trabalho será verificar o nível de aderência das empresas brasileiras listadas na New York Stock Exchange - NYSE, as 
informações de divulgação exigidas pelo IFRS 8 – Operating Segments. Salienta-se, a norma da Securities and Exchange Commission -SEC. Quanto 
aos procedimentos de coleta de dados foi bibliográfica e documental, pois será feita uma análise do relatório 20 -f sobre a evidenciação das 
informações por segmento. O relatório 20-f deve ser apresentado anualmente por todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas 
bolsas de valores dos Estados Unidos.A população da pesquisa será as empresas brasileiras listadas na Nyse com data de 31 de dezembro de 
2017, que consta nesta data com 29 empresas. A coleta de dados ocorrerá na plataforma Edgar no sítio eletrônico da SEC, principalmente nos 
relatórios 20-f e 6k. O estudo constatou-se que as empresas brasileiras que negociam na NYSE apenas 7 (Ultrapar, Netshoes, Itaú, Gerdau, Cosan, 
Vale e Atento) apresentam nível de evidenciação geral acima de 50%. O que representa um número muito baixo e, sobretudo por serem 
empresas que atuam com o mercado internacional esperava-se maior transparência quanto aos segmentos operacionais trabalhados pelas 
firmas. Dentre os setores/ seções analisadas o que possuem maior evidenciação foi o de Informações Gerais e o de produtos serviços com 74% e 
71% respectivamente, sinalizando que as empresas não se comprometem em divulgar maiores informações sobre seus segmentos operacionais e 
nas relações provenientes de clientes externos.Observou-se que dentre as empresas que possuem o maior nível de disclosure não há uma 
homogeneidade de setor ou tamanho das empresas, contudo nas empresas com menor índice de disclosure nota-se uma predominância do setor 
de serviço em especial das empresas telefônicas. Tal resultado confronta-se com o encontrando por (Santana & Costa, 2015) que o setor com o 
maior índice de evidenciação foi o de serviços elétricos contudo, ressalta-se que a pesquisa dos autores foi realizada para o mercado de capitais 
brasileiro.Com relação a quantidade de segmentos informados observou-se um média 3 segmentos por empresa que evidencia uma melhora de 
divulgação com relação ao trabalho de Schvirck et. al(2013) que encontrou uma divulgação de 30% das empresas em apenas 1 segmento 
operacional informado. Contudo, quanto as características gerais de divulgação percebem-se que as empresas divergem em relação a quantidade 
e qualidade dos itens obrigatórios de divulgação. Como sugestão para estudos posteriores, recomenda-se a comparação entre as empresas 
brasileiras e outras empresas estrangeiras que tenham ações negociadas na NYSE pra proceder uma comparação entre os níveis de evidenciação 
das Informações por Segmentos
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RESUMO

O propósito do orçamento público é gerenciar as receitas e despesas anuais de um órgão público, buscando satisfazer as necessidades do povo. 
Orçamento Público é a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, que estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício financeiro, que, nos termos do art. 34 da Lei n 4.329/64, coincidirá com o ano civil. Portanto é a principal ferramenta de trabalho do 
governo. E por isso deveria ser ensinado nas escolas, assim que entram no ensino médio, para que dessa forma ficasse a critério de cada um 
aprofundar no conhecimento ou não; devido a sua imensa importância para o bem comum. Mas, infelizmente é preciso ir à busca de 
conhecimento por vontade própria e muita disposição. Para isso, a Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011, Lei da transparência e Lei de 
Acesso à informação, respectivamente, trazem a oportunidade de majorar o conhecimento no setor público, o que é essencial e também serve 
como ferramenta do governo para a sociedade, elas inibem a corrupção e fornecem informações sobre assuntos ligados aos cidadãos, trazendo 
uma melhoria na gestão, combatendo irregularidades e aumentando assim os benefícios sociais. E, a partir destas duas leis que pôde ser 
coletados dados para que este estudo apresenta-se uma comparação entre o planejado no orçamento público e o que efetivamente foi realizado.  
A contabilidade hoje é uma ferramenta de suma importância para todas as fases orçamentárias, pois fornece as devidas informações para tal. De 
acordo com Lima e Castro (2000) a contabilidade pública é responsável por tudo o que afeta o patrimônio público de forma positiva ou negativa. 
Está em todos os processos de tudo o que envolve o patrimônio público, vai além de registrar e controlar, mas estuda e explica o que foi 
registrado. Contudo mesmo fixadas as despesas e previstas as receitas, ainda assim precisará de ajustes durante o ano, e com isso entra os 
créditos adicionais.  Diante desse contexto, o presente estudo tem como finalidade responder a seguinte questão problema: De que forma a 
utilização demasiada dos créditos adicionais impactam no orçamento público? A pesquisa a seguir é relevante por relatar dados da região do 
Delta do Jacuí, de uma maneira não vista antes. Uma comparação que mostra o contraste do planejamento orçamentário com a execução 
orçamentária, sendo praticada, não apenas em uma cidade ou outra, mas se tornando um ato vicioso e preocupante para o nosso futuro. O 
objetivo geral é analisar os percentuais de utilização dos créditos suplementares especiais abertos durante a execução orçamentária. Nessa 
mesma linha enquadram-se os objetivos específicos: a) construir um referencial teórico sobre a contabilidade pública e orçamento; b) buscar os 
dados no site das prefeituras na execução orçamentaria de 2018; c) tabular os dados e classificar os créditos suplementares e especiais; d) 
comparar a execução orçamentaria com a utilização dos créditos; e) observar o impacto no orçamento. O acompanhamento do planejamento 
orçamentário e da sua execução é importante em qualquer época e região, sendo hoje facultativo ao cidadão, mas de alguma forma deveria 
despertar mais o interesse pelo assunto, portanto, , justifica-se este estudo, por fornecer dados em tabelas facilitando a compreensão e 
comparação aos pesquisadores sejam eles acadêmicos ou cidadãos que buscam conhecimento para de alguma forma contribuir com a melhoria 
das nossas cidades. A metodologia utilizada será de natureza quantitativa e caráter descritivo. Através dos dados coletados nos portais de cada 
município referente ao que foi autorizado em lei para abertura de créditos suplementares no orçamento no exercício de 2018, será feito analise e 
comparação entre o planejado e o realizado, o que demonstrará um planejamento falho e que não atinge a sua finalidade devido o excesso de 
suplementação de créditos especiais.
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Gestão

RESUMO

Trata-se da apresentação de um capítulo de livro (já no prelo) que busca fazer a discussão do papel da reforma agrária e da agricultura familiar no 
Brasil do século XXI. O trabalho inicialmente apresenta discussão sobre a questão agrária dos autores clássicos (Lenin, Kautsky, Chayanov) a 
abordagens mais recentes tanto na visão marxista (Mann e Dickinson) como na visão neoclássica (Binswanger e seus coautores de distintos 
trabalhos, Boussard e Briton e Hill) e as visões de autores brasileiros sobre o tema (dos clássicos Caio Prado Junior, Inácio Rangel e Delfim Netto 
até visões mais contemporâneas como Leite e Ávila, José Eli da Veiga e outros). A partir destas perspectivas, traz-se a discussão sobre o papel da 
agricultura no desenvolvimento (Mellor e Jonhston) e sua aplicabilidade para o Brasil (aqui novamente usando Leite e Ávila, mas também 
comparando as ideiais de Rostow sobre as pré condições para o arranco e o coronelismo como descrito por Victor Nunes Leal). Num segundo 
momento, amparado em dados do INCRA e do IBGE, discute-se a reforma a agrária e as política públicas para a agricultura do ínicio do regime 
militar, em 1964, até o princípio do governo Bolsonaro, em 2019. Apresenta-se a reforma agrária como uma política perene para em seguida 
adotar uma abordagem descritiva das políticas para a agricultura desenvolvidas no Brasil desde o golpe militar até o período mais recente com a 
virtual paralisação das políticas públicas diante dos constrangimentos impostos pela emenda constitucional nº 95 (teto de gastos). As duas 
primeiras seções permitem uma reflexão, feita na terceira seção, do papel da agricultura no desenvolvimento brasileiro e repensar a questão 
agrária no Brasil do século XXI. Neste sentido, o texto recoloca a discussão do papel da agricultura no desenvolvimento, mas pensando em termos 
mais próximos da visão de Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade do que do tradicional debate sobre crescimento econômico. Deste 
modo, procura se entender o papel da agricultura como facilitadora das liberdades instrumentais discutidas por Sen. A partir desta síntese, 
discute-se a questão agrária no Brasil hoje, que costuma ser pensada a partir dicotomia entre os modelos da agricultura familiar e do agronegócio 
patronal, e tenta abordar a temática através de modelos de tipologia da ruralidade brasileira. A última seção é mais prospectiva e procura 
apresentar uma agenda alternativa para o setor rural brasileiro dentro da atual conjuntura, mas propondo saídas para os constrangimentos 
existentes. Apresenta-se desde propostas de alterações legislativas até fontes de recursos para a implementação de políticas públicas públicas.
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Título: GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO: ANÁLISE ACERCA DOS DESAFIOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Curso: Gestão de Recursos Humanos

Gestão

RESUMO

O tema envelhecimento da população constitui uma preocupação mundial e especialmente na realidade brasileira, onde é necessário entender 
como se tem construído a gestão para a efetivação de direitos da população idosa, as limitações e os eventuais avanços legais, bem como o 
comprometimento político-social de governantes, da sociedade e do setor privado. Objetivo: Investigar os impactos do Fundo do Idoso, pela 
gestão realizada por meio do Conselho Municipal do Idoso na cidade de Ribeirão Preto/SP, buscando entender as facilidades e dificuldades de sua 
implantação como garantia dos direitos da pessoa idosa. Metodologia: Com base na teoria crítica marxista, observam-se as categorias da 
realidade, com aproximações e a constituição de totalizações provisórias, lançando mão de dados que ampliam as possibilidades de análise, 
dando sentido e explicação à realidade observada. Numa perspectiva dialética, intenta-se captar o movimento permanente no processo de 
construção histórica, em busca da superação de uma visão estagnada e que dificulta concretizar o devir: o movimento que traz possibilidades de 
grandes mudanças. É uma pesquisa inovadora, com aporte bibliográfico, documental e de campo, de caráter investigativo, com abordagem de 
análise quantitativa e qualitativa. Os dados foram apreendidos por meio da participação de representantes do Conselho Municipal do Idoso de 
Ribeirão Preto/SP- CMIRP/SP: conselheiros municipais, conselheiros da sociedade civil, das entidades sociais e participante ativo da sociedade. 
Resultados: Os resultados apontam que os projetos aprovados pelo CMIRP/SP atendem à política de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos dos idosos, entretanto o estudo revela que o valor arrecadado anual ainda é muito baixo em relação ao potencial da cidade de 
Ribeirão Preto/SP. Quanto ao doador/destinador dos recursos financeiros, muitos acompanham os projetos sociais, mas a maioria desconhece a 
existência de algum programa que reforça esse direito pelo CMIRP/SP. Da amostra pesquisada, a maioria concorda que a população tem o CMI 
como um recurso importante na construção de políticas públicas de qualidade, embora ressalte que precisa de melhorias, como, por exemplo, 
quanto à capacitação dos membros do CMI. Conclusão: Espera-se que esta pesquisa contribua para os avanços da gestão do Fundo do Idoso sob a 
responsabilidade do CMI e que motive refletir os desafios no alcance de maior impacto nos projetos voltados à população idosa.
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Gestão

RESUMO

Estuda-se as tecnologias da informação na área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção e suas novas tendências para o 
mercado de trabalho, utilizando casos reconhecidos de empresas de sucesso que adotaram o recrutamento e seleção às cegas. Com o advento da 
globalização, a área de Recursos Humanos passou do espírito industrial – onde somente os processos de trabalho e seus resultados tinham 
importância –, para o espírito humano – estágio de nascimento das competências comportamentais e seus impactos nos processos de captação e 
retenção de talentos. Este artigo explora, de início, o histórico e evolução da área de Recursos Humanos, bem como suas condições e impactos 
nas relações de trabalho da época em contraste com as relações contemporâneas. A problemática norteadora deste estudo é: Quais os impactos 
das tecnologias da informação para um recrutamento e seleção ético, imparcial e uma gestão de Recursos Humanos descentralizada? Os 
objetivos consistem em compreender como as tecnologias da informação influenciam e contribuem para a descentralização da área, explicar as 
estratégias de recrutamento e seleção e exemplificar o modelo de recrutamento e seleção às cegas. A hipótese adotada afirma que o uso das 
tecnologias da informação contribui para a gestão de Recursos Humanos descentralizada e para processos de recrutamento e seleção pautados 
na ética, como o modelo às cegas. A metodologia se mostra por pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada através de apuração 
bibliográfica e análise de casos concretos em empresas brasileiras que adotaram este novo modelo. Resultados revelam que a evolução do RH 
iniciou na fase de centralização absoluta, na qual os atores da área detinham a total responsabilidade pelo recrutamento, seleção, treinamento e 
gestão das pessoas, e findou na descentralização, em que gestores passaram a ter participação ativa no recrutamento, seleção, treinamento e 
avaliação de desempenho, tornando o RH staff do processo de gestão de talentos. Os sistemas de tecnologia da informação passam a contribuir 
para uma gestão mais disputada com núcleo das competências comportamentais. Por este ângulo, o recrutamento e seleção se transforma –
competências individuais consonantes às competências e objetivos organizacionais, fato este que promoveu um diferencial competitivo para as 
empresas. O recrutamento e seleção às cegas traz a inovação de captar talentos sem que se saiba informações pessoais como sexo, idade, estado 
civil, traços físicos, dentre outros aspectos, focando-se no alto rendimento e maior diversidade para a organização. Conclui-se, então, que a área 
de Recursos Humanos vem se modificando constantemente e as organizações que desejam se manter atuantes e competitivas no mercado 
precisam fazer adaptações contínuas, na busca de ter um ativo de pessoas altamente qualificadas e capazes de inovar. Um RH descentralizado, 
que atua de forma ética e valorizando os talentos, tende a ter resultados de maior sucesso, e é neste sentido que o recrutamento e seleção às 
cegas se volta para este contexto com maestria.

Gestão

Gestão de Recursos Humanos
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: gomes.paulo@estacio.br IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): Paulo Henrique Vieira Gomes

Palavra(s) Chave(s): Governança Corporativa. Desempenho. Eficiência. Análise por Envoltória de Dados.

Título: COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO EMPRESARIAL DE COMPANHIAS ABERTAS EM RELAÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS DE 
GOVERNANÇA ADOTADAS PELA BM&FBOVESPA

Curso: Gestão Financeira

Gestão

RESUMO

Na percepção de Vieira et al. (2012), o binômio governança corporativa e desempenho insere-se no espaço empresarial e acadêmico como base 
para a formação de um conjunto de procedimentos que permite aos acionistas um melhor acompanhamento da gestão. Tal mecanismo de 
controle permite sintonia entre os acionistas e seus contratados, cuja forma de atuação caracteriza-se pela governança corporativa. Desse modo, 
o presente estudo visa responder a seguinte questão: de que modo a governança corporativa relaciona-se com a eficiência técnica das empresas 
listadas nos setores de distribuição de energia elétrica e construção e transporte da BM&FBOVESPA? Esse artigo tem como objetivo comparar o 
desempenho empresarial das companhias abertas do setor de energia elétrica e de construção e transportes, levando em consideração o nível de 
aderência às boas práticas de governança adotadas pela BM&FBOVESPA. A amostra utilizada nesse estudo compreende 52 empresas com 
informações contábeis e financeiras disponíveis para o período de 2014 a 2016. Como proxy para o desempenho foi utilizado um índice de 
eficiência construído com base em indicadores econômico-financeiros submetidos à Análise por Envoltória de Dados. As eficiências foram então 
submetidas a um teste de Wilcoxon. Os resultados indicam que as boas práticas de governança, representadas pelas exigências para se aderir aos 
níveis diferenciados da BM&FBOVESPA, implicam em uma maior eficiência, tendo a evidência empírica apontando para um desempenho superior 
para as empresas listadas no nos níveis de governança. A análise descritiva permitiu que se observasse que as empresas integrantes do segmento 
tradicional da BM&FBOVESPA possuem eficiência, em geral inferior àquelas que integram os níveis diferenciados de governança. Ainda na análise 
descritiva, foi construída uma escala, com base em Silva et al. (2011) e Ferreira et al. (2013) que evidenciou que tanto as empresas dos níveis 
diferenciados de governança quanto as do mercado tradicional possuem maior concentração na faixa de média eficiência. Os resultados obtidos 
com o teste de Wilcoxon não permitem afirmar que o desempenho das empresas listadas nos níveis diferenciados de governança é em geral 
superior se comparadas às do mercado tradicional. Tal resultado, apesar de não corroborar a hipótese de pesquisa, encontra suporte na literatura 
acerca do assunto que envolve governança e desempenho, uma vez que os artigos sobre o assunto ainda apresentam resultados bem variados e 
inconclusivos.
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Título: MARKETING DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: UM ESTUDO DE CASO DA COOPERATIVA ALEMÃ GREENPEACE ENERGY
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RESUMO

O presente trabalho tem como tema central o estudo do marketing de energias renováveis. Nos anos recentes, os impactos da ação humana no 
meio ambiente se tornaram uma pauta recorrente das discussões globais. Com a crescente preocupação ambiental que acomete a sociedade 
atual, empreendimentos com produtos ecologicamente corretos ganham maior espaço de atuação no mercado. No entanto, apenas ofertar um 
produto sustentável não é suficiente para o desenvolvimento de um negócio. A atração e retenção dos consumidores se mostra fundamental. Ao 
pensarmos nas energias renováveis como um produto, notamos que as empresas buscaram o marketing como ferramenta para se estabilizar em 
seus setores. O exemplo destacado no estudo é o Greenpeace Energy, uma cooperativa alemã que fornece eletricidade que não agride o planeta. 
Baseado nisso, busca-se entender, através de uma revisão teórica dos conceitos de marketing aplicados às energias renováveis e de um 
levantamento dos dados fornecidos pelo Greenpeace Energy em seu site oficial, quais foram as principais estratégias de marketing utilizadas pelo 
Greenpeace Energy que permitiram que a cooperativa se tornasse um dos maiores players da comercialização de energia na Alemanha. 
Inicialmente pode-se pensar que o nome associado à ONG Greenpeace é o único motivo para atração de consumidores, contudo a empresa 
desenvolveu outros pontos essenciais desenvolver suas vantagens competitivas como sua comunicação e branding. A cooperativa atua em um 
enfoque do cliente atrelado a valores. Sua estratégia se baseia na aproximação com o cliente através da possibilidade de tornar-se membro e 
participar das assembleias, transparência na apresentação dos seus produtos e usinas, apoio à projetos desenvolvidos pela população e ações de 
atração, o que garantiu um aumento de quase 5% no setor de fornecimento de eletricidade de 2016 para 2017. A partir do seu bom 
posicionamento de marketing e das mudanças ocorridas no mercado consumidor nos últimos séculos, a empresa obteve sucesso na diferenciação 
de um produto inicialmente é tido como uma commodity.
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RESUMO

Embora não raro a vergonha e o constrangimento sejam confundidos entre si nas pesquisas de Marketing, trata-se de construtos diferentes: 
constrangimento é a emoção associada à transgressão de convenções que governam as interações públicas, enquanto vergonha é a emoção 
conectada ao fracasso no alcance dos padrões determinados por si próprio ou por outros. Na prestação de serviços o constrangimento pode 
ocorrer, em função de elementos como o tipo de produto que o cliente está adquirindo, o ambiente de consumo, ou percalços do próprio cliente. 
Esta situação é especialmente comum no comércio varejista, já que os encontros entre clientes e funcionários da linha de frente (FLFs) são 
interações sociais. Nessas, o valor é influenciado pela presença, ou ausência,  de comportamentos – por exemplo,  sorriso, contato visual, 
compartilhamento de conhecimento – que construam rapport entre as partes, situação definida como a percepção do cliente sobre sua interação 
com FLF em um encontro de serviços como sendo agradável, selada por uma conexão pessoal entre ambos. Esta situação, por sua vez, pode se 
verificar  independente do esforço dos FLFs para estabelecer interações agradáveis com os clientes. Segue-se que os possíveis reflexos do 
constrangimento – o qual pode ser identificado por meio da comunicação interpessoal não verbal (CINV), composta por evidências físicas tais 
como tipo de olhar, postura, rubor na face, entre outros – podem ecoar negativamente na relação entre o cliente e o prestador, afetando de 
forma direta a confiança e a lealdade que o primeiro poderia nutrir pelo segundo. Esta pesquisa qualitativa descreve como a CINV em encontros 
presenciais dos FLFs do varejo farmacêutico pode criar rapport, e como o rapport reduz o constrangimento dos clientes. Para tanto foram 
triangulados quatro métodos na etapa de levantamento de evidências, dos quais um voltado a evidências secundárias - levantamento 
bibliográfico – e três voltados às evidências primárias: a aplicação de questionários enquanto suporte à adoção da Técnica do Incidente Crítico 
(TIC), a entrevista em profundidade e a observação não participante. A pesquisa de campo para a obtenção das evidências primárias foi realizada 
no varejo farmacêutico da cidade fluminense de Teresópolis, com a aplicação da TIC com 53 FLFs e entrevistas com oito gestores. Os resultados 
indicaram seis formas de como a CINV praticada pelos FLFs pode criar rapport em situações de constrangimento na situação enfocada: quando 
esses funcionários exercitam comunicação proxêmica, e ou praticam a paralinguagem, e ou atentam ao gênero comum, e ou inibem a 
identificação do produto por outras pessoas, e ou agilizam o atendimento, e ou optam pela omissão ao não cumprimentar um cliente conhecido. 
Também ficou evidenciado que isso ocorre de forma eminentemente amadora, já que os FLFs não recebem nenhuma orientação para 
desempenharem seu papel de forma mais profissional. A contribuição acadêmica se dá por ampliar os conhecimentos sobre rapport, sobre 
constrangimento e sobre CINV, e por desafiar a preconcepção de que as categorias de rapport sejam mutuamente exclusivas e exaustivas. Sua 
aplicabilidade advém da indicação da necessidade de recrutamento de equipes mais sensíveis ao constrangimento de clientes, bem como do seu 
treinamento formal, a fim de atender às necessidades do cliente constrangido, buscando conquistar sua satisfação e sua fidelização.

Gestão

Pós-Graduação Stricto Sensu - Administração e Desenvolvimento Empresarial
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: paulo.vieira@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Hermano Henry Morais Oliveira; Paulo Roberto da Costa Vieira; Antonio Carlos Magalhaes Da Silva

Palavra(s) Chave(s): Modelagem de Equações Estruturais; Mínimos Quadrados Parciais; Intenção de Compra; Propaganda; 
Internet

Título: O IMPACTO DA PROPAGANDA DIVULGADA NA INTERNET SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES: UM 
ESTUDO COM MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Administração e Desenvolvimento Empresarial

Gestão

RESUMO

O presente estudo objetiva avaliar se as atitudes e as crenças influenciam, no caso brasileiro, as intenções de compra dos consumidores, 
admitindo que eles não se restringem a otimizar sua satisfação, tangenciando a curva de preferências mais elevada, com dada renda monetária, 
conforme postula a Microeconomia. Com efeito, O avanço da Internet e do comércio online modificou as relações entre consumidores e 
empresas, assim como o comportamento do consumidor. O consumidor agora tem a seu dispor acesso a uma maior quantidade de informação 
sobre produtos, preços e concorrência, além de terem sido alterados os significados de tempo e barreiras geográficas. Para tanto, utilizou-se 
modelo consagrando relativo à intenção de compra, o qual emprega modelagem de equações estruturais, com base em mínimos quadrados 
parciais. Realizou-se pesquisa de survey, com aplicação de questionário estruturado, constituído de opções de resposta em consonância com a 
escala Likert. A amostra de conveniência foi composta de 124 profissionais de distintas formações, com experiência em comércio eletrônico. Os 
resultados exibiram significância estatística e atestaram que a intenção de compra é influenciada por atitudes e crenças. Os constructos de maior 
relevância na explicação das variáveis atitude e intenção de compra são: informação do produto e prazer. Esta descoberta confirma a hipótese de 
que o papel informador dos anúncios sobre produtos é percebido como positivo pelos consumidores na tomada de decisão, influenciando 
positivamente a atitude e a intenção de compra. Desta forma, as empresas devem buscar, além de outros propósitos com suas propagandas na 
internet, transferir informações claras e objetivas sobre seus produtos e marcas nesse tipo de canal de comunicação, tendo em vista a forte 
correlação com a atitude dos consumidores. No caso do consumidor brasileiro pesquisado, o prazer é a variável mais importante, o que implica 
dizer que sua atitude é fortemente influenciada quando se depara com produtos bonitos, prazerosos e com design atraente.
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RESUMO

A economia brasileira experimenta, desde 2014, um processo de estagnação econômica, cujo término ainda não se vislumbra. A recessão 
econômica provocou aumento da taxa de desemprego, provovando retração de demanda em diversos mercados, inclusive no mercado de 
educação. Nesse ambiente recessivo, acirrou-se a competição na indústria da aprendizagem, notadamente no setor de ensino universitário. A 
imagem corporativa e a lealdade de estudantes universitários tornam-se prioritárias quando se busca a expansão da participação de mercado. 
Este estudo tem como objetivo investigar o efeito da qualidade do serviço de universidade privada brasileira na satisfação do aluno, na imagem 
corporativa e na lealdade. Em consonância com o trabalho que fundamentou o presente estudo, a qualidade do serviço de aprendizagem foi 
considerada antecedente da satisfação do aluno, a qual impacta a imagem corporativa e a lealdade. Um total de 112 questionários foi distribuído 
para estudantes de uma universidade privada renomeada, cuja sede é na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os alunos foram selecionados por 
amostragem de conveniência. Os dados coletados foram analisados por meio da modelagem de equações estruturais, baseada em mínimos 
quadrados parciais, a qual permite a estimação dos parâmetros, a avaliação do ajuste do modelo aos dados coletados e o teste de hipóteses. O 
software utilizado foi o WarpPLS 6.0. Os resultados mostraram que a satisfação do aluno afeta a imagem corporativa e a lealdade, mas nem todas 
as dimensões da qualidade do serviço influenciam a satisfação do aluno. Embora os principais resultados exibam convergência com aqueles 
obtidos no trabalho que fundamentou este estudo, existem algumas divergências relevantes que merecem destaque. Essas discrepâncias revelam 
diferenças entre o objetivo principal dos alunos em universidades públicas da Malásia e o interesse do aluno de universidade privada brasileira 
que frequenta aulas durante o período noturno. Ao contrário dos estudantes malasianos, os alunos brasileiros não atribuem relevância aos 
aspectos acadêmicos, nos quais se inclui a excelência do corpo docente, pois o professor é considerado como a principal barreira para atingir a 
meta mais importante para o estudante do período noturno de universidade privada brasileira, qual seja: a obtenção do diploma.
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RESUMO

A rotatividade da força de trabalho é um tema de pesquisa com crescente importância  (Hale et al, 2016; Grimson et al, 2015; Kim, 2015; KrØtel e 
Villadsen, 2016; Hancock et al, 2013; Jung et al, 2017; Kim e Fernandez, 2015; Choi e Chung, 2017) e as pesquisas científicas sobre rotatividade 
nas organizações vêm ganhando mais espaço e interesse (Hale et al, 2016; Grimson et al, 2015; Kim, 2015; KrØtel e Villadsen, 2016; Hancock et al, 
2013; Jung et al, 2017; Kim e Fernandez, 2015; Choi e Chung, 2017). Este trabalho tem como objetivo verificar os impactos que a rotatividade de 
concursados tem no desempenho de organizações públicas. A estratégia metodológica utilizada foi o estudo de caso único, a abordagem foi 
qualitativa, a coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas com gestores públicos e a análise de dados foi feita com análise de 
conteúdo utilizando o software de análise qualitativa NVIVO 11, e os dados foram agrupados em categorias e nós pré-definidos conforme modelo 
de impactos da rotatividade desenvolvido por Hancock et al (2013). Os resultados apontaram que os principais impactos da rotatividade são: 
perda do conhecimento dos colaboradores que se desligam; o aumento da carga de trabalho para os que permanecem; os custos associados a 
treinamento, recrutamento e seleção aumentam; e queda na produtividade foram os principais resultados encontrados. Concluímos que ainda 
que o modelo de Hancock et al (2013) preveja a maioria destes impactos, foi identificado novo impacto: resultados de equipes. Considerando a 
relevância que as organizações públicas têm no provimento de serviços à população, pode-se inferir que os principais prejudicados são os 
cidadãos. Aumento no tempo de espera, queda na qualidade do serviço, aumento dos custos do Estado – seja via novos recrutamentos ou pelo 
aumento da ineficiência e perda de conhecimento acumulado no serviço são apenas alguns aspectos fortemente levantados pelos entrevistados. 
A rotatividade no setor público por concursados é uma realidade com a qual a administração pública precisa se preocupar mais visto que poucos 
entrevistados reconhecem e mencionam esforços na retenção de talentos.
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RESUMO

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de estudantes para o trabalho 
produtivo. A presente pesquisa ateve-se a educandos do curso de Secretariado Executivo no estado do Rio de Janeiro. O estágio é regulamentado 
pela Lei nº 11.788/2008 e consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Secretariado Executivo como componente 
curricular obrigatório. Dentre as obrigatoriedades da parte concedente do estágio, está a indicação de funcionário com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento do curso para supervisionar o estagiário. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil do estagiário de 
Secretariado Executivo no Rio de Janeiro e verificar se a Lei nº 11.788/2008 está sendo cumprida por todas as empresas que oferecem estágio na 
área quanto à sua supervisão. O trabalho caracteriza-se como descritivo, onde utilizou-se pesquisa bibliográfica para o aporte teórico. Realizou-se 
pesquisa quantitativa cuja coleta de dados foi realizada por meio de um questionário on-line e os respondentes participaram espontaneamente. 
Foram registradas 75 participações, entre julho/2017 e maio/2019. A pesquisa verificou informações sobre o período do curso, principais 
atividades desenvolvidas, se o estágio é/foi realizado em empresa pública ou privada, valor da bolsa, formação e cargo do supervisor de estágio. 
Também foi questionado se o estagiário põe em prática no estágio o que aprende(u) na faculdade, se a disciplina Estágio Supervisionado 
contribui(u) para a formação, principal motivo para ter buscado o estágio e se o estágio atende(u) às expectativas. Em relação ao período da 
faculdade, 42,7% dos respondentes declarou estar cursando entre o 4º e o 6º período do curso; 38,7% declarou ser concluinte à época da 
resposta. Mais da metade, totalizando 69,3% das pessoas, respondeu que estagia em empresa pública. Quase metade, 44% dos respondentes, 
declarou receber bolsa acima de R$1.100,00. Quanto às principais atividades desenvolvidas no estágio, 96% respondeu atendimento telefônico; 
61,3%, organização de reuniões; 61,3%, organização de viagens; 89,3%, arquivo; 74,7%, recepção de visitantes; 92% atende a vários executivos 
simultaneamente; 85,3%, protocolo e entrega de documentos; 53,3%, atendimento ao público; 65,3%, elaboração de carta e outros documentos. 
Em relação à supervisão do estágio, 32% respondeu que o supervisor possui formação em Secretariado Executivo; 19,8%, formação em 
Administração; 12% possui apenas ensino médio. Quanto ao cargo, 24% declarou que o supervisor ocupa o cargo de Secretário Executivo; 20%, 
de Secretário; 5,3%, de Secretário Executivo Bilíngue; 5,3%, Secretário Executivo Trilíngue; o restante ocupa cargos e funções variadas, como 
Advogado, Assistente Administrativo, dentre outros. A questão que indagou aos estudantes se põe em prática no estágio o que aprendeu na 
faculdade teve 50,7% dos respondentes declarando que põe, mas em parte; 29,3% respondeu sim, totalmente; 13,3% declarou que teve de 
aprender atividades específicas da empresa/do setor; 6,7% respondeu que não põe em prática. Quanto à relevância da disciplina Estágio 
Supervisionado, 49,3% declarou que a disciplina contribuiu para sua formação; 20%, em parte; 6,7%, não contribuiu; 24% ainda não cursou. Em 
relação ao principal motivo de ter buscado um estágio, 53,3% teve como objetivo colocar em prática o que aprendeu na faculdade; 24% teve 
dificuldade em conseguir um emprego na área; 13,3% respondeu que a boa remuneração foi o motivo. A maior parte, representando 74,7% dos 
respondentes, declarou que o estágio atende(u) às suas expectativas; 18,7% não; 6,6% em parte. Com este estudo, conclui-se que a Lei de Estágio 
está sendo seguida pela maioria das empresas do estado do Rio de Janeiro, no que se refere à formação/experiência do supervisor de estágio em 
Secretariado Executivo e que a maioria dos estagiários está satisfeita com o estágio realizado na área.
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RESUMO

A Massambaba é compreendida como uma longa faixa de restinga, localizada nos municípios de Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo que 
engloba 26 km de praia, um complexo sistema lagunar, com a presença cordões arenosos, dunas, brejos e um conjunto de vegetação com 
diversas espécies endêmicas. Os conflitos espaciais observados nesse ambiente estão associados à especulação imobiliária sobre um grande 
quantitativo de terrenos oriundos da salinas desativadas, espacializados em um ambiente natural que possui áreas de preservação permanente, 
áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas. A indústria salineira instalada na região desde o século XIX encontra-se em um processo de 
decadência, iniciado na década de 70.  Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a 
expansão de casas de veraneio. Neste contexto, destaca-se o quarto distrito do município de Araruama, chamado Praia Seca, que possui a maior 
ocupação territorial remanescente da indústria salineira e o único resquício de salinas em atividade de toda a região dos lagos. Por falta de 
controle e fiscalização da atividade salineira e dos órgãos ambientais não havia até então uma estimativa atual destas áreas de salinas ativas e 
desativadas. Objetivou-se com este projeto mapear todo o território salineiro em Praia Seca, e apontar em tamanho, percentual e localização as 
áreas atualmente em desuso. Através deste mapeamento foi possível ainda propor ajustes na remarcação de Zonas de Expansão Urbana e 
Florestal (ZEUF) inseridas em áreas de salinas desativadas, oriundas do zoneamento do Plano de Manejo da APA. Para a construção do 
mapeamento, foi utilizado o software SIG Arc Gis 10.5. Optou-se pela criação de quatro classes de mapeamento, caracterizadas pela posterior 
identificação do uso do solo: 1) área total de salinas, 2) área de salinas ativas, 3) área salinas temporariamente desativadas e 4) área de salinas 
permanentemente desativadas. No mapa final foi confeccionado em escala 1:30.000, utilizando projeção UTM e datum horizontal SIRGAS 2000 e 
sendo gerado os seguintes resultados: Salinas permanentemente desativadas: 475,44 ha; Salinas temporariamente desativadas: 110,18 ha; 
Salinas em funcionamento: 230,88 ha. A área ocupada por salinas corresponde a 816,50 ha e que o território ocupado por salinas em 
funcionamento corresponde somente a 29% deste quantitativo, enquanto o território ocupado por salinas temporariamente desativadas e 
permanentemente desativadas ocupam 13% e 58% respectivamente, somando um total 585,62 ha, equivalentes a 71% de todo território 
salineiro. Este mapeamento foi sobreposto ao mapa de zoneamento da APA e em relação às Zonas de Expansão Urbana e Florestal (ZEUF) 
sobrepostas a territórios de salinas desativadas, algumas considerações devem ser feitas: 1) Entende-se que a ZEUF localizada no bairro Salina 
seria a mais adequada para a expansão urbana, visto que existe ali grande quantitativo de terrenos já degradados pelas salinas, próximos à lagoa 
de Araruama, ao lado do bairro Tomé, já urbanizado. Porém, ali se faz necessária à implantação de uma estação de tratamento de esgoto, que 
trate os efluentes antes de seu descarte na Lagoa, para não causar retrocesso ao Programa de despoluição. Nos bairros Ponta do Capim e 
Reserva, sugere-se que as ZEUF sejam extintas, pois nelas a vegetação está quase toda regenerada e encontra-se cercada por Zonas de 
Conservação da Vida Silvestre e próximas à margem das lagoas Pitanguinha e Pernanbuca, onde a implantação de qualquer empreendimento 
coloca em risco todas as zonas preservadas ao seu entorno e os dois corpos hídricos. No bairro Marrecas, o INEA concedeu licença para iniciar a 
construção de um grande loteamento em área de salina desativada sobre ZEUF. Entende-se que para a implementação do loteamento, obras de 
infraestrutura devem impedir o descarte de esgoto na lagoa de Araruama sem o devido tratamento.

Licenciaturas

Geografia - Bacharelado
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: gabrielal.selli@gmail.com IES: Não indicado

Autor(es): Gabriela Lovato Seli

Palavra(s) Chave(s): Literatura comparada; mulher; feminismo; Inglaterra; Brasil.

Título: DIALOGO COM A LITERATURA: AS VOZES FEMININAS NA ESCRITA

Curso: História - Bacharelado

Licenciaturas

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo a análise da literatura comparada de Virginia Woolf e Lygia Fagundes Telles a respeito do olhar da mulher 
por ela mesma, ou seja, como cada escritora descrevia as características femininas da sociedade em que estiveram inseridas? Woolf em uma 
Inglaterra pós primeira guerra mundial e Telles em um Brasil sob a égide do Regime Militar. O trabalho tem como plano de fundo o estudo do 
político e do social intervindo nos aspectos literários. O conceito de Cultura foi amplamente exposto, uma vez que, a cultura foi compreendida 
neste trabalho como a expressão sócio-cultural de um povo, compreendendo a cultura em seu sentido amplo, como elementos imateriais (leis, 
costumes, por exemplo) ou materiais (vestimentas, artefatos e etc) produzidos por determinada sociedade.  A partir da compreensão 
sedimentada do conceito de cultura, a segunda análise foi feita em função de como a historiografia começou a modificar seu campo de pesquisa 
em relação a literatura a partir dos anos 1970, no Brasil, especificamente. Ou seja, de como a literatura começou a ser considerada como fonte 
histórica, quando antes na maior parte do século XX fora desprezada pelos historiadores, estes só consideravam fontes históricas os documentos 
oficiais. Depois de explicar a utilização da literatura no estudo metodológico-histórico, a preocupação primária foi a de elencar diversos pontos 
convergentes relacionados a cultura e a literatura expressa em determinado tempo histórico. Ou seja, quando no inicio do século XVI, por Erasmo 
de Roterdã e no século XIX,  por Arthur Shopenhauer a mulher fora descrita como um "ser inferior", a literatura cabalmente expressou o 
pensamento contemporâneo da época de sua narrativa no texto literário.  Partindo desta premissa, foi feito o estudo a respeito da história das 
mentalidades, a história social embasando o que fez a mulher se reconhecer em um determinado papel e que, não precisavam necessariamente, 
ficar a deriva e ocupando um lugar secundário do homem. Importante é destacar a literatura de Woolf quando, no início do século XIX começou a 
levantar questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade, esta influenciou pensadores de primeira grandeza, como Simone de Beauvoir 
que, por sua vez, foi uma leitura importante para Lygia Fagundes Telles. Assim o estudo destas redes literárias-filosóficas, uma escritora 
influenciando direta ou indiretamente na obra e no pensamento da outra. Embora a pesquisa ainda esteja no campo de confecção, ou seja, não 
foi concluída, já foi possível perceber vários pontos relacionando a literatura de Woolf com a literatura de Telles, pontos semelhantes como a 
criação de personagens subversivas que buscam quebrar padrões, bem como, personagens vaidosas e preocupadas em se manter jovens e 
bonitas para atrair homens mais jovens ou ricos. Assim, a pesquisa foi feita pela metodologia exploratória, apoiada na teoria da literatura, na 
historiografia e na teoria da história, assim como, na leitura da bibliografia de ambas as escritoras.
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RESUMO

O artigo busca na potencialidade da aproximação entre a Biologia evolutiva, a “Teoria da Mente” e a Arqueologia proporcionar um quadro do 
comportamento social humano do Homo sapiens, espécie sobrevivente que logrou êxito em aperfeiçoar as técnicas líticas transformando-as nos 
mais variados objetos representativos. Parte-se da hipótese da nova concepção que define a mente como uma série de “domínios cognitivos”, 
como forma de possibilitar o desvendar da mente do homem do moderno. A Pré-História encarrega-se de proporcionar e permitir um exercício 
de contrastes entre a mente ‘generalizada’ e a mente ‘especializada’. No Brasil, o registro rupestre compreende a primeira manifestação estética 
da Pré-História, configurando-se como objeto para diversas incursões da Psicologia devido ao seu simbolismo; da Arqueologia e da Etnologia, 
atuando como indicadores de grupos étnicos e da História da Arte, representando o início da arte brasileira. Ao dialogar Arte e Psicologia 
podemos identificar os princípios de uma conduta própria do homem, reguladores de uma estrutura, ao mesmo tempo material e imaterial, no 
quadro e limites de seus poderes e conhecimentos em determinado tempo de sua história e em determinada civilização. A partir dessas 
considerações, delimitou-se o campo da arte como objeto de estudo. Percebe-se a arte rupestre como um espaço orientado de observação das 
relações entre as posições e as tomadas de posição, ou seja, o espaço dos possíveis, tomadas de posição que se anunciam como potencialidades 
objetivas. A herança cultural explica-se, dentre outras possibilidades, pela rede de comunicações, importante via de transmissão de informação 
de geração em geração. Considerar a Etnopsicologia como identidade psico-cultural dos povos implica superar o conceito de etnia vinculado ao 
contexto racial, e considerar o termo pelo conceito de etnicidade associado ao comportamento psicológico-cultural dos povos. Definida de início 
como o estudo da “mentalidade primitiva”, hoje, é compreendida como o estudo da maneira de ser e comportar-se de um povo partindo de sua 
cultura. Desse modo, os registros rupestres se consubstanciam como fonte de informação antropológica a ser buscado, um manancial de valores 
derivados da imaginação. Assim, objetivou-se especificamente explorar a concepção de sujeito e da subjetivação que subjace no arsenal das 
investigações cognitivas desenvolvidas neste espaço e a sua utilização quanto a Etnopsicologia. De uma maneira geral, aponta-se a importância 
da Arqueologia no contexto de compreensão do homem como um todo, uma vez que a cultura material expressa em sua unidade à evolução da 
mente humana. De acordo com Lonner (2000), a Psicologia Transcultural pode ser pensada como um tipo de metodologia de pesquisa, em vez de 
um campo totalmente separado de dentro da Psicologia. Somadas as investigações de Mithen (2002), recorre-se às importantes pesquisas da Pré-
História Brasileira das arqueólogas Guidon (2010), Pessis (2003) (2014) e Martin (2010) (2014), com especial atenção ao Parque Nacional da Serra 
da Capivara. Encontrou-se no decorrer do andamento desta pesquisa um elo comum entre este período mais antigo de nossa história que pode 
ser utilizado em contexto projetivo procurando, portanto, compreender os processos da mente, do corpo e da cultura.
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RESUMO

Resumo: O seguinte artigo, tem por base dados construídos em pesquisa bibliográfica cujo objetivo foi discutir a partir de referenciais teórico de 
Educação e do campo das Religiões Afro-brasileiras o significado da escola para crianças de religião de Matriz Africana. Na pesquisa, a intolerância 
religiosa ganha centralidade, em especial, ao enfocar a relação escola - religiões afro-brasileiras. A intolerância religiosa em estabelecimentos de 
ensino é um problema grave e ainda invisível para as autoridades e a sociedade. Entre os problemas encontrados estão profissionais 
despreparados para lidar com diferentes religiões, ofensas e isolamento de crianças e professores. No desenrolar dessa atividade observei que 
professores em exercício docente, tem grande desconhecimento dos valores civilizatórios africanos, em especial, das religiões afro-brasileiras e 
seus praticantes. Quando indagados sobre este universo religioso, respondiam baseados em informações vagas, fundamentadas em uma visão 
“folclórica” da religião. Isso me levou a pensar, como esses professores estão sendo preparados para situações de conflitos nas escolas, como sua 
religião particular influencia em sua didática e o que poderíamos fazer para minimizar os conflitos externos que tornam-se presentes em sala de 
aula.Quando falamos em preconceito, lembramos de “minorias” como LGBTs, deficientes, a desigualdade entre homens e mulheres, a causa 
indígena, nordestinos... Agora quando pensamos em racismo, vem logo em nossas mentes as causas do povo negro, aparece um filme em nossa 
mente sobre tudo que o povo negro escravizado passou em períodos tão difíceis em sua história de escravidão, ou lembramos de jovens negros 
que por falta de oportunidade, pelo local onde moram ou pela cor de sua pele, são excluídos de todos os outros benefícios dados e que tem 
direito um cidadão comum, porém dificilmente pensamos numa criança negra, em um ambiente escolar, sofrendo preconceito por seguir uma 
religião diferente das da grande maioria da população, agora uma criança criada, professando sua fé pode ser excluída, somente por isso, como e 
por que esse racismo religioso, tão intolerante pode e vai trazer consequências desastrosas em um ambiente que deveria ser acolhedor, de troca 
de conhecimento e com profissionais capacitados para lidar com situações como a de racismo religioso? A intolerância religiosa aparece na forma 
de pensar e forma de agir. O racismo religioso, é pensar que sua crença é melhor, é correta, vem de Deus e do outro não, porém só acontece com 
as religiões de matriz africana, pelo menos no Brasil. Ser intolerante religioso, é achar que somente o seu credo pude existir e ser cultuado. Ser 
intolerante é ser preconceituoso. É uma violência à liberdade de escolha de outro e retirando-lhe a liberdade você o tira do direito de ser 
humano, pois todos nós nascemos livres para escolher nossa cor preferida, nossa profissão, a quem amar e a quem ou o que cultuar. Ser 
intolerante é não conseguir alcançar que cada um pode crer, ou não crer, seguir, ou não seguir, o que quiser. A intolerância religiosa se revela das 
mais diversas e variadas formas: olhares de estranheza e desdém; barreiras familiares; agressões verbais; atitudes proselitistas indesejáveis; 
danos ao patrimônio; preconceito e morte. O proselitismo religioso, a imposição de um só credo, a busca da hegemonia de apenas uma religião, 
têm ocasionado, ao longo da história, violência, destruição, desamor e evasão escolar. Assim, faz-se imperativo, pelo advento da Lei nº 10.639 e 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, a 
produção de material sobre relação escola-religiões afro-brasileira, possibilitando aos profissionais da educação, conhecimentos mais elaborados 
sobre as religiões afro-brasileiras e seus praticantes.
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RESUMO

Em 1938, ao publicar o poema “Destino” – “Pastora de nuvens, fui posta a serviço/ por uma campina desamparada/ que não principia e também 
não termina/ onde nunca é noite e nunca madrugada”–, Cecília Meireles acenou para a formação de sua identificação, verdadeiro autorretrato, o 
qual precisa ser reavaliado, pois a atividade de pastorear nuvens e o defeito de certa ausência do mundo não foram bem compreendidos pela 
crítica literária convencional, que nas últimas décadas marcou a poeta como sendo etérea, alheia e alienada. Construiu-se, assim, uma visão 
deturpada e obsoleta a respeito da trajetória da intelectual, bem como de sua obra de múltiplas faces. Resignificar autorretrato não consiste em 
negar sua validade ou importância, mas sim dar nova dimensão às percepções, com a delimitação de seu real alcance. Não significa esvaziar o 
sentido, mas sim enriquecê-lo. Entender Cecília Meireles como a pastora das nuvens capaz de abordar a Segunda Guerra Mundial em sua poética 
implica o movimento de tentar eliminar o dualismo das imagens de poeta despolitizada e da intelectual engajada, entre sua poesia e sua prosa.  
Com base no estudo realizado nesta dissertação, pode-se constatar que a imagem de Cecília está bastante associada ao lirismo, mas não a seu 
caráter incisivo voltado para o intuito de despertar as pessoas para questões urgentes da sociedade. A lira é conhecida; as farpas não são. Como 
educadora, intelectual, jornalista e ativista política, Cecília deixou preciosos registros que tornam evidente sua luta pela melhora do sistema 
educacional, pela divulgação da cultura e folclore brasileiros, pela liberdade de expressão e pela implementação de direitos civis e políticos, tais 
como o voto feminino. Defensora da abolição total das velhas instituições em prol da modernização da sociedade, Cecília apontou para a 
necessidade de eliminar quaisquer ideologias que primassem por exclusões, sectarismos, desvalorização de cidadãos e presença das guerras. 
Como poeta, a obra de Cecília Meireles é permeada por sentimento de ausência e nada, bem como pela polaridade eu/outro; seu pastoreio de 
nuvens consiste em seu modo peculiar de levar para dentro de sua escrita toda a vivência e todo seu raro discernimento antropológico na 
percepção de outras culturas acumulados em suas viagens. O sentimento do mundo habitou em Cecília, que, embora estivesse próxima dos 
centros de influência política de sua época, decidiu reservar à sua obra o espaço a ser preenchido por sua voz lírica, de modo avesso à agitação 
cotidiana. E é nesse espírito que se pode pensar em sua resposta à Segunda Guerra Mundial como uma manifestação pacifista eminentemente 
civil, formulada a partir do lugar privado e do espaço doméstico, verdadeiro instrumento consciente e marcador de sua indignação. “Lamento da 
noiva do soldado”, “Balada do soldado Batista”, “Lamento do soldado por seu cavalo morto”, “Guerra”, “Os homens gloriosos”, “Jornal, longe”, 
“Declaração de amor em tempo de guerra” e “Pistoia: cemitério militar brasileiro” são poemas de tanta qualidade plástica que funcionam como 
grandes telas em exposição, capazes de tornar evidente o quanto o caráter público e intruso da guerra invadiu o espaço da intimidade e do lar.  É 
imperiosa a concessão de olhar mais justo sobre a obra de Cecília Meireles. Sua poesia, delicada e fluida, deve ser lida como poesia, 
independentemente de ser proveniente de poeta mulher. Cecília foi ampla em suas escolhas temáticas, não tratou unicamente do etéreo, não 
ficou restrita ao sublime, mas sim enfrentou aspectos duros, violentos e hostis, como a guerra. A pastora das nuvens possuía consciência social 
aguda e competente discurso crítico não só evidente em sua produção jornalística, mas também em sua escrita criativa, tendo utilizado recursos 
de linguagem poética para veicular conteúdo antes considerado não poético. Esta é Cecília Meireles, muitas em uma só, dona de uma literatura 
merecedora de outro olhar da crítica nacional.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo a análise da importância da literatura como fonte histórica, principalmente naquilo que tange o papel do 
escritor literário como uma "testemunha" de seu tempo histórico por estar inserido na historicidade e num determinado contexto social. O olhar 
do escritor como testemunha de seu tempo, revelando todos os detalhes a respeito da sua época e de sua sociedade, trazendo fragmentos do 
passado em seu trabalho literário, como um diálogo entre o passado e o presente, é muito importante para o estudo da História. As fontes para o 
estudo da historia não podem ser restritas as fontes oficiais, mas sim, outras fontes, como a literatura, a memoria social, diários e revistas, 
processos judiciais, pinturas e muitas outras formas para aprender, compreender e conhecer o passado. O escopo central do trabalho foi a análise 
da literatura de Virginia Woolf e a descrição da sociedade inglesa pós guerra, principalmente naquilo que tange a ruptura das tradições e a 
chegada da modernidade e a percepção da mudança das estruturas sociais. Este é o assunto deste estudo, ou seja, a análise literária como forma 
de diálogo entre o passado e o presente, por meio da leitura do trabalho literário de Virginia Woolf, especificamente em “A room of one’s own”, e 
a conexão entre este trabalho e o feminismo para conhecermos o passado por meio da literatura inglesa. O trabalho se preocupou em esclarecer 
a diferença entre a análise literária e a análise da literatura como fonte histórica, demonstrando a importância da análise extrínseca do texto 
estudado, ou seja, a percepção dos elementos sociais nos quais o escritor esteve inserido a época da confecção de tal obra. A metodologia 
utilizada foi a revisão bibliográfica da obra de Virginia Woolf acampada na análise do viés histórico, sociológico e antropológico. A conclusão 
encontrada foi a da magnitude e a importância do pioneirismo da obra de Woolf, ou seja, uma mulher escritora no início do século XX, lugar este 
ocupado, exclusivamente durante muitos anos na história ocidental, apenas por homens. Muito mais que a importância do pioneirismo de Woolf 
foi percebido, mas a importância do pensamento da “mulher por ela mesma”, ou seja, a visão da mulher descrevendo ela mesma no início do 
século XX.
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RESUMO

Este trabalho  visa  contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia  de comunidades quilombolas no Centro 
Oeste. A pesquisa centra-se na discussão e classificação dos topônimos das comunidades quilombolas que receberam taxionomia de 
hierotopônimos/ hagiotopônimos neste trabalho. O objetivo é realizar um estudo descritivo linguístico e cultural do léxico hagiotopônimo e 
hierotopônimico dessas comunidades quilombolas da região Centro-Oeste, focalizando os  nomes de santos, santas e invocações que envolvam 
entidades religiosas, e nesse processo observar e propor uma nova subdivisão as taxes do hierotopônímos propostas por Carvalho (2014), uma 
vez que esses não apresentam uma taxionomia especifica para subclassificar os hierotopônimos que referem- se as entidades dos cultos afros em 
específico.  Ao propormos tal taxionomia remetemos aos estudos antropológicos da necessidade de considerar as marcas do processo colonial do 
Brasil, os reflexos históricos na sua formação e a presença significativa da população negra que, posteriormente, deu origem às comunidades 
designadas quilombolas. Partindo do princípio de que os topônimos testemunham parte da história da língua, já que os contatos linguísticos e 
culturais entre os povos costumam ser registrados e conservados por esses signos linguísticos, a metodologia parte dos embasamentos teórico-
metodológicos da toponímia concebidos por Dauzat (1926) e por Dick (1990; 2004) e da antropologia linguística na perspectiva de Duranti (2000). 
O corpus deste estudo é constituído de 131 nomes de comunidades denominadas pelas Certidões Expedidas às Comunidades Remanescentes 
Quilombolas (CRQs IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e que contemplam a classificação taxionômica dos nomes, segundo o 
modelo de Dick (1992), analisando o processo de motivação e formação subjacente a cada designativo e buscando identificar particularidades em 
termos de etimologia e do caráter semântico da palavra que deu origem ao topônimo e tratando a percepção desse topônimo como marcador 
ideológico no que refere ao negro e a sua representação no sagrado propondo  uma nova perspectiva de estudo que denominada toponímia afro-
brasileira.
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RESUMO

O número de idosos cresceu nos últimos anos e associa-se ao envelhecimento certo grau de declínio funcional, especialmente em relação a 
habilidades cognitivas que exigem maior flexibilidade e velocidade no processamento da informação. Estudos relacionam o processo de 
envelhecimento com problemas de memória. Assim, entender as possíveis perdas e os possíveis ganhos é necessário para haver o 
desenvolvimento de atividades adequadamente direcionadas para idosos, inclusive no ensino de idiomas. O objetivo dessa pesquisa é averiguar, 
através da revisão de literatura, a possibilidade de preservar ou melhorar a memória de idosos através da aprendizagem do inglês como segunda 
língua. Antigamente acreditava-se que ao longo dos anos o cérebro humano somente produzia um número limitado de neurônios e que estes iam 
se degenerando ou morrendo ao longo da vida adulta, sem a possibilidade de se recuperarem. Atualmente, sabemos da existência da plasticidade 
cerebral, que pode ser explicada como a capacidade que o humano tem de produzir novos neurônios, novas ligações neuronais com novos 
caminhos e novas sinapses. Essas conexões neuronais no cérebro humano se reorganizam segundo as necessidades ao decorrer de toda a nossa 
vida e a melhor maneira de manter a memória saudável por mais tempo é através do estímulo dela, o que é possível devido à plasticidade 
cerebral. A literatura desmistifica a ideia de que seria impossível aprender um novo idioma na terceira idade, ainda que tenhamos que levar em 
conta as diferenças dos processos de aprendizagens entre crianças e idosos. Os idosos aprendem de forma diferente, seguindo seu ritmo de vida, 
tempo e interesse. O inglês apresenta-se como uma escolha adequada de segundo idioma, já que é muito difundido na cultura dos brasileiros. 
Um grande número de brasileiros tem contato cotidiano com a língua inglesa, mesmo sem ter seu domínio. Este contato comumente acontece 
através de filmes, músicas, séries, programas de televisão, entre outros. Os programas de treino cognitivo com idosos têm o objetivo de 
fortalecer os sistemas de memórias, através da utilização de algumas técnicas de treinamento de memória que possibilitam que o material 
recebido na fase de recepção seja mais bem codificado e armazenado para quando for necessária sua utilização. Deve-se levar em conta que os 
treinos podem ser realizados utilizando-se somente uma técnica ou utilizando-se mais de uma técnica ao mesmo tempo As técnicas mais 
utilizadas nas pesquisas sobre treino de memória de idosos são: imagem mental; categorização; método dos lugares; associação e elaboração; 
repetição e; primeiras letras. O detalhamento de cada uma das técnicas mencionadas evidencia as possibilidades do uso das mesmas no processo 
de aprendizagem do inglês nas escolas de inglês ou por professores particulares. As estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores foram 
separadas em três grupos: aquisição de vocabulário; conceitos e regras gramaticais e; utilização geral do inglês. Verificou-se que em todas essas 
estratégias utilizadas é possível fazer uso de mais de uma técnica de treino de memória, e que essas técnicas são bastante comuns em sala de 
aula. Verificou-se, portanto, que os treinos de memória e o ensino de inglês estão conectados. Inúmeros treinos de memórias podem ser 
encontrados no processo de aprendizagem do inglês, permitindo a conclusão que a aprendizagem da língua inglesa como segunda língua pode 
sim se apresentar como uma possibilidade viável de preservação ou melhora da memória de pessoas da terceira idade.
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RESUMO

Quanto mais desconhecido é algo maior ele fica, uma vez que, a imaginação ocupa o espaço da realidade, ou seja, o desconhecido é sempre 
permeado por mitos e por medos, por figuras miraculosas ou por bestas invencíveis. Por outro lado, quanto mais próximo da realidade, mais o 
maravilhoso e o fantasioso passam a ser dissolvidos. Se, até nos dias atuais, o Extremo Oriente nos causa certa admiração e espanto, devido aos 
seus hábitos, sua cultura e religião tão diferentes dos nossos, os ocidentais, imagina então para um viajante medieval, inserido numa sociedade 
temente a deus, com medo do inferno e almejando o paraíso divino, ao se deparar com uma sociedade, até então, totalmente desconhecida, 
quais foram as primeiras impressões sentidas por ele? Como os viajantes descreveram os povos do Extremo Oriente? Deste modo, o presente 
estudo teve por objetivo a análise da literatura como fonte histórica, principalmente, em relação aos relatos de viagens medievais, escritos 
durante o século XIII, XIV e XV, especialmente a descrição do Império de Tartária, pouco conhecido até os dias atuais e a grande parte do que se 
sabe de tal Império é por meio destes relatos medievais. A importância destes diários de viagens não se limita apenas na narrativa da geografia e 
da descrição dos novos povos, mas sim, a compreensão da importância destes relatos para a compreensão da sociedade que fora estruturada na 
época da confecção de tais textos, uma vez que, a literatura é entendida como a expressão histórico-cultural da sociedade que a produziu. O 
epicentro da análise foi o estudo dos elementos cristãos na descrição dos espaços recém-descobertos, ou seja, sempre há a presença do 
“paraíso” ou do “inferno” nas narrativas medievais sobre as terras Orientais, uma forma de instigar ou de desestimular outros viajantes a 
explorarem os desconhecidos “confins do mundo”. O trabalho se preocupou em estudar os diversos entendimentos do conceito de “verdade” 
para as diversas ciências investigativas, a fim de expor ao leitor como é construída a “verdade histórica” e assim, explicar que ao analisar um 
relato de viagem, o historiador deve atentar-se aos costumes, estrutura e hábitos sociais da sociedade analisada, ou seja, os elementos 
extrínsecos e não utilizar apenas os elementos intrínsecos do documento. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de estudos 
medievalistas, assim como, a filosofia, sociologia e a antropologia para compreender o pensamento ocidental do medievo e fazer-se 
compreender a importância dos elementos sociais que embasam um dado documento histórico. As conclusões que foram obtidas é a da 
importância do olhar histórico para a construção de uma análise documental, observando não apenas o artefato ou o objeto de estudo por si 
mesmo, mas sim, saber o motor que impulsionou tal manifestação cultural, seja esta, um texto, uma lei ou um relato de viagem, saber analisar tal 
manifestação cultural sob diversas óticas e que não é possível separar o escritor da obra, pois o escritor está inserido na historicidade 
contemporânea a confecção da sua obra.
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RESUMO

Este projeto visa a contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia de nomes de comércio. A pesquisa 
centra-se na discussão dos nomes comerciais . Para tanto foi necessário resgatar dados acerca do processo colonial no Brasil e os reflexos 
históricos e sociais da atualidade .Partindo do princípio de que os topônimos testemunham parte da história da língua, os contatos linguísticos e 
culturais entre os povos costumam ser registrados e perpetuados pelos signos toponímicos. Este projeto propõe-se a descrever e analisar , 
segundo embasamentos teórico-metodológico da Toponímia concebidos por Dauzat (1926) e por Dick (1990;1992; 1999; 2004) e da Antropologia 
Linguística na perspectiva de Duranti (2000). O corpus deste será dividido por setores baseados na Lista cedida pela FECOMERCIO(Federação do 
comércio de bens, serviços e turismo do estado de Mato Grosso do Sul , o estudo contemplará a classificação taxionômica dos nomes, analisando 
o processo de motivação e formação subjacente a cada designativo e buscando identificar particularidades em termos de etimologia e do caráter 
semântico da palavra que deu origem ao topônimo, bem como suas transformações linguísticas, perante as quais temsea expectativa de 
encontrar ou não resquícios dos contatos linguísticos .A pesquisa toponímica pode resgatar a importância das causas denominativas que motivam 
o denominador no ato da nomeação de uma localidade, comércio ou entidade . Esta pesquisa tem como objetivo realizar a análise toponímica 
dos nomes oficiais dos comércios em Campo Grande MS e, por intermédio dessa pesquisa, resgatar a perspectiva da história do estado, as origens 
e evolução histórica, que são testemunhas do desenvolvimento social, habitacional, econômico, histórico e cultural da terra. Examinar a 
motivação toponímica de nomes de lugares classificando-os em categorias taxonômicas, físicas ou antropoculturais, e respectivas taxes (DICK, 
1990), traçando o perfil toponímico comércios , segundo a região da cidade de Campo Grande MS , é o propósito desta pesquisa.Para tanto, serão 
analisados os nomes oficiais dos comércio em MS . É importante registrar que não se tem notícias acerca de estudos da ToponímiaComercial em 
MS e por intermédio disso buscamos verificar as motivações dos denominadores das tais entidades . Portanto, um trabalho inédito de relevância 
para os estudos toponímicos no Brasil e para os estudos na área da comunicação.
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RESUMO

Todo o projeto de desfile de escola de samba tem início com uma narrativa escrita, embasada por pesquisa e assinada pelo carnavalesco ou 
comissão de carnaval.  O enredo é o ponto de partida de todas as agremiações. Item obrigatório a ser entregue para a liga das escolas, Escolas  de 
Samba, o texto é aglutinado em livro, o “Abre-Alas”, no qual todas as informações técnicas do carnaval das escolas, tais como autor do enredo, 
teóricos em que foram pesquisados os dados para embasá-lo, histórico, roteiro do desfile, esboço das alegorias e das fantasias e o que 
representam, letra do samba e explicação sobre seus versos, apresentação e história da rainha e de sua bateria, figurino do primeiro e do 
segundo casais de mestre-sala e porta-bandeira. É organizado na ordem dos desfiles e, no caso das escolas de samba do chamado Grupo Especial 
do carnaval do Rio de Janeiro, separado em domingo e segunda-feira, para o desfile no Sambódromo, na Avenida Marques de Sapucaí, área 
Central da cidade do Rio de Janeiro.  Em 2019 a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro trouxe para o desfile de domingo enredo dedicado a 
Xangô, divindade dos Candomblés e da Umbanda. O orixá da Justiça, do fogo, dos raios e trovões. Majestoso, transporta sempre o seu oxê 
(machado duplo) para julgar todo o mal com imparcialidade. Casado com Iansã, Obá e Oxum, é sincretizado com os santos católicos que possuem 
ligação com a Justiça, sendo São Jerônimo, São Judas Tadeu, São João Batista, São Miguel e São Pedro. Padroeiro da agremiação é louvado e 
narrado de variadas maneiras, inicialmente na criação do mundo e consequentemente, a criação dos orixás. O enredo passa pelo Xangô homem, 
o rei de Oyô; descreve o mito e a transformação do homem em orixá. A imposição pelos colonizadores em adotar a fé cristã apostólica romana e 
o início do sincretismo religioso. O orixá do Salgueiro e o senhor da Justiça. Como Xangô foi descrito no enredo? Como a ultrapassagem da 
fronteia da religião foi feita? Responder a essas perguntas é o objetivo do presente trabalho, observando a narrativa do abre-alas do Salgueiro em 
2019 a partir da metodologia Análise Crítica da Narrativa proposta pelo professor Luiz Gonzaga MOTTA (2013) e da revisão teórica sobre o tema 
tendo como base CAVALCANTI (2008) e CABRAL (2011). Toda narrativa traz consigo nuances que buscam seduzir, envolver, argumentar e 
defender e mesmo resistir. Como cantar, então, um dos principais orixás e toda ancestralidade envolvida? É um grito de socorro e resistência de 
um povo? A presente proposta conclui que trata-se de colocar em pauta a defesa de uma fé que vem sofrendo ao longo dos anos, incluindo 
episódios mais recentes, duros ataques, represálias e falta de espaço midiático. Cantar Xangô é, portanto, defender a origem do samba, sua raiz e 
propagar a cultura ancestral.
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RESUMO

Nos presentes cenários político e educacional, nos quais se vive uma ameaça à Pedagogia de Freire (2011), a partir da possível retirada de sua 
metodologia e pensamentos do ambiente educacional, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância da pedagogia desse 
educador no ensino de Literaturas, no sentido da promoção da reflexão e criticidade. Muito se fala sobre a Pedagogia de Paulo Freire (2011), o 
qual foi um grande teórico da educação brasileira, filósofo e pedagogo. Esse trouxe uma visão inovadora para a Educação, transformando as 
relações entre professor e aluno no ambiente educacional, assim como também a postura desses como agentes de transformação social, a partir 
da criticidade. Essa que é imprescindível no ensino de Literaturas, visto que ler um texto vai além da decodificação de palavras, mas é uma prática 
social. Logo, a pesquisa emergiu dos seguintes questionamentos: como Paulo Freire encarava a Educação? Como seria o ensino de Literaturas 
sem Freire? Para responder a essas indagações, de início o estudo discorre sobre o ensino de Literaturas atualmente segundo a BNCC (2018), 
após a pedagogia de Freire (2011) é abordada e por fim, o estudo disserta sobre como seria o ensino de Literaturas nas escolas, caso as práticas 
pedagógicas de Freire (2011) fossem retiradas. Diante do estudo, percebe-se a importância da pedagogia de Paulo Freire (2011) para a Educação 
e que sua extinção seria a retirada da reflexão e da criticidade no ambiente educacional, fazendo que a escola não cumpra o seu papel na 
sociedade. Pois, a Educação vai além de conteúdos, pois essa prepara cidadãos conscientes de seus direitos. Compreende-se também que um 
ensino de Literaturas sem Freire causa a desvalorização de educador (a) e educando (a), os quais tornam-se mecanizados em sala de aula e como 
transmissores e receptores de conteúdos pré-programados. A Literatura perde, portanto, a sua função social. Essa se tornará em uma mera 
interpretação de textos, baseada na decodificação das palavras e na memorização dos períodos e características das épocas literárias.Como 
arcabouço teórico, o estudo utiliza-se de Freire (2011), Cosson (2018) e Cândido (2002).
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RESUMO

O presente relato de experiências tem o propósito de mostrar o uso de softwares de modelagem e geometria dinâmica como ferramentas 
auxiliares na resolução de problemas matemáticos. O trabalho foi realizado no Laboratório de Práticas Interdisciplinares da Faculdade Estácio 
Atual, envolvendo estudantes do 1º ano da Escola Estadual Jesus Nazareno, orientados por professores e acadêmicos do Curso de Licenciatura 
em Computação. Tendo como proposta estudar conceitos de geometria plana e modelar figuras geométricas a partir de resolução de problemas 
matemáticos. O problema do estudo vem indagar se é possível construir com o uso de softwares de modelagem e geometria dinâmica figuras 
geométricas envolvendo problemas matemáticos? Para tal indagação buscou-se propor os seguintes objetivos: estimular os estudantes a aplicar e 
desenvolver conhecimentos conceituais de Geometria, criar modelagens geométricas no programa Blender, aplicar fórmulas de sequências de 
comando no Geoegebra e na produção de modelos matemáticos dinâmicos e interativos. Incialmente os estudantes fizeram um teste diagnóstico 
com o intuito de identificar suas competências em resolver problemas matemáticos. No segundo momento, foram estimulados a estudar e 
resolver questões envolvendo retas, figuras planas, ângulos e triângulos em material impresso: papel e lápis. No terceiro momento, estudaram 
conceitos dos Softwares Blender (modelagem) e Geogebra (geometria dinâmica) e sua aplicação em problemas matemáticos. Por fim, buscaram 
criar figuras planas e resolver problemas matemáticos e utilizando comandos dos softwares para modelar e animar objetos geométricos. A partir 
do uso da resolução de problemas matemáticos na área de geometria plana obtivemos alguns resultados, tais como: autonomia nos estudos, 
buscando resolver problemas matemáticos com  uso de softwares auxiliares na aprendizagem; domínio na criação de figuras geométricas planas 
dinâmicas e interativas; independência na resolução de problemas utilizando os comandos do Geogebra e do Blender, assim como na 
compreensão de modelos matemáticos. Constatou-se ao longo desta experiência que os estudantes, condicionados à uma metodologia de 
estudos planejada e sistematizada por meio da Atividade de situação problema envolvendo conceitos matemáticos, desenvolveram suas 
capacidades cognitivas na realização de tarefas aplicando algoritmos conhecidos, fórmulas e parâmetros utilizados na geometria, potencializando 
conhecimentos adquiridos, habilidades e estratégias, para satisfazer a exigência de uma situação geométrica desafiadora com o que se deparou 
no uso dos softwares de modelagem e geometria dinâmica.
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RESUMO

O presente trabalho analisa o lugar da escrita na Educação Infantil enquanto linguagem. Nele buscou-se compreender como se processa a 
aquisição da linguagem escrita e sua apropriação na educação infantil dessas duas escolas privadas, investigar qual o papel das crianças como 
participantes ativas nesse processamento de concepção da escrita, assim bem como, saber as relações e interações do contexto histórico – social, 
partindo do pressuposto teórico sócio - interacionista de Lev Vygotsky, coexistentes na experiência diária de crianças pequenas diante da escrita 
ao longo do primeiro semestre de 2017. A construção da escrita na educação infantil converte-se em tema de debates e controvérsias em relação 
aos modos como precisa ser experimentada pelas crianças. Pretende-se então, investigar os modos como a escrita tem sido vivenciada e 
significada por crianças e professores da Educação Infantil enquanto linguagem.  Para isto, fez-se necessário recorrer a um arcabouço teórico –
metodológico sobre como ocorre a aquisição da linguagem escrita na primeira infância e as especificidades dessa etapa consideradas nesse 
processo conforme Mônica Baptista (2010) e Emília Ferreiro (1995) dialogam sobre e a importância da proposta sócio interacionista de Lev 
Vygotsky ( 2013) concernente às interações do contexto histórico – social cuja análise demonstra que o desenvolvimento humano acontece por 
intermédio  de relações sociais entre indivíduos de que compõe um mesmo contexto partindo das experiências vivenciadas pelos sujeitos em 
contato com o meio no qual estão inseridos. Vigotsky investiga o processo de aprendizagem como ocorrendo de fora pra dentro enfocando a 
internalização dos conceitos através de percepções e por meio da imitação. Ressalta-se também a importância da imaginação e do lúdico no 
processo de aprendizagem e aquisição da linguagem. A metodologia desta pesquisa, de natureza qualitativa, seguiu-se de reunião e análise 
documental, pesquisa de campo em duas escolas privadas no município de Nova Iguaçu, observação participativa e entrevista estruturada às 
professoras observadas. A análise feita permitiu compreender a diferença da inserção na cultura letrada e o respeito à infância nesse processo 
nas duas escolas. Enquanto em uma a escrita apresenta-se como “adorno” em paredes, treinos grafomotores, modelos a serem seguidos, 
prontidão e exatidão, como códigos a serem memorizados, na segunda escola a escrita é experimentada como linguagem, interação por meio de 
textos escritos; com finalidades sociais reais, em contextos significativos de uso social. O que reflete a necessidade de que tais práticas de escrita 
na educação infantil sejam repensadas afim de que oportunizem às crianças a reflexão sobre a função da escrita e a produção e compreensão 
mediada de textos escritos reais, enquanto unidades de sentido  envolvendo também outras linguagens, como o desenho e a brincadeira. Através 
de práticas que favoreçam o respeito às infâncias visando a criança como sujeita de direitos. Com o direito de aprender, ler, escrever, comunicar-
se de maneira eficaz e principalmente de encantar-se e culmine na promoção da qualidade do processo educativo e consequentemente na 
equidade social.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi verificar a estrutura física de uma escola municipal localizada no bairro do Jappim II, na zona sul de Manaus, com 
essa pesquisa, pretendeu-se analisar as barreiras arquitetônicas da instituição de ensino, ressaltando as dificuldades encontradas pelos alunos. 
Acredita-se que este estudo poderá contribuir para que os órgãos responsáveis pela escola possam fazer uma reavaliação sobre a qualidade de 
vida dos alunos com mobilidade reduzida e que possam ser feitas as adaptações de acordo com as normas técnicas, facilitando, assim, a inclusão 
escolar de cada criança com deficiência no âmbito da escola. Sendo assim, a inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um 
direito garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que determina a educação especial como dever constitucional 
do Estado, facilitando a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Mas ainda existem muitas adaptações a serem realizadas 
para favorecer as crianças com deficiência física na educação regular. De uma maneira específica, os objetivos são analisar se a escola está 
adaptada para receber alunos com mobilidade reduzida; analisar se existem as barreiras arquitetônicas para o acesso de crianças cadeirantes e 
com mobilidade reduzida; verificar os principais ambientes frequentados pelos alunos com mobilidade reduzida. Com isso, pôde-se reforçar a 
ideia da importância de um ambiente escolar acessível para todos os alunos, apresentando ou não deficiência física ou mobilidade reduzida. 
Nesse sentido, buscou-se, também, através de referências bibliográficas, mostrar, com os resultados obtidos, destacar que as escolas ainda não 
estão totalmente acessíveis para receber as crianças com deficiência física. Sugere-se que sejam feitas adaptações arquitetônicas de acordo com 
a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 9050, para a garantia da acessibilidade. Por fim, conclui-se que os mínimos detalhes 
arquitetônicos podem gerar grande influência na acessibilidade das escolas, aumentando ou diminuindo as dificuldades encontradas por alunos 
com deficiência e ou mobilidade reduzida.
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RESUMO

Entender-se é uma preocupação humana fundamental que começa cedo e continua ao longo da vida, é um processo vitalício, mas a primeira 
infância é o período crítico para estabelecer as bases. Entender quem somos na primeira infância abre as portas para nos reconhecermos como 
seres humanos significativos. Neste contexto, há a necessidade de uma análise empírica apresentando a importância do conceito para a 
formulação de uma teoria contextual abrangente da formação da identidade. As particularidades deste conceito foram ilustradas através da 
apresentação de uma pesquisa exploratória realizada no município de Porciúncula/RJ, com pais e professores afim de analisar os aspectos que 
envolvem a relação família-escola na construção da identidade de alunos na Educação Infantil, de forma que seja possível refletir sobre a 
importância de se incentivar ativamente os processos de identificação da criança e coparticipando em suas formação. A coleta de dados se 
realizou através de questionário semiestruturado aplicado a 17 familiares dos discentes regulamente matriculados nas redes de ensino pública e 
privada. Realizou também levantamento de dados com professores de ambas redes por meio de entrevistas. Tendo em vista o objetivo maior 
desta pesquisa, ficou evidenciado que a relação família-escola pode trazer benefícios significativos para a construção da identidade infantil. Dados 
da pesquisa de campo mostraram que os familiares possuem convicção do conceito de identidade, bem como, a influência no processo de ensino 
aprendizagem. Além disso, a identidade é uma característica particular de um ser humano e não se pode impor ao sujeito a maneira como ele 
deve se enxergar. A respeito disso, 94% (n=16) dos participantes consideram importante não haver essa imposição na vida das crianças. Apenas 
6%, ou seja, 1 participante demonstrou que os pais devem interferir ativamente na construção da identidade dos filhos, mesmo que seja 
necessário, fazer críticas e julgamentos. Notou-se neste estudo que a influência da família se dá de forma internamente, onde o temperamento (o 
componente inato ou genético da personalidade de um indivíduo) pode afetar como as crianças reagem emocionalmente ao mundo. Também é 
evidente que a formação da identidade e o sucesso a longo prazo da educação de valores depende de forças fora da escola na medida em que as 
famílias e as comunidades juntam-se às escolas num esforço comum para satisfazer as necessidades das crianças e promover o seu 
desenvolvimento saudável. Em outras palavras, escolas e pais precisam trabalhar juntos para continuar desenvolvendo o caráter dos alunos ao 
longo de sua carreira educacional. Em um questionamento sobre atividades que visam a construção da identidade através da parceria escola-
família, ficou sugerido projetos e oficinas que trabalhem a dimensão cultural e histórica da criança, atividades que incluem fotografia, árvore 
genealógica, dinâmicas e brincadeiras. São atividades que deve incluir seus relacionamentos com pessoas, lugares e coisas e as ações e respostas 
dos outros. Ressalta-se que não basta apenas criar oportunidades de atividades e interação entre a família e escola. Afinal, informações 
insuficientes explicando as atividades de envolvimento da família muitas vezes desencorajam a participação das famílias minoritárias culturais. Os 
professores precisam entender que vivemos em um mundo de diversidades, portanto, é comum que determinadas famílias podem não ter a 
mesma familiaridade com as rotinas e eventos escolares de outras e a equipe pedagógica precisa fornecer informações claras, completas e 
concretas sobre o que eles esperam dos pais. Por fim, sugere-se em pesquisas futuras uma análise com uma amostra maior e estendida ao Ensino 
Fundamental, que é onde de fato, os alunos passam a ter maior autonomia. Além disso, se faz necessário aprofundar questões que não foram 
debatidas neste trabalho, como aspectos de gênero, referência culturais e sociais e análises comportamentais.
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RESUMO

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte, a música é uma das quatro linguagens eleitas para a formação 
pedagógica básica da criança, constituindo-se elemento de relevante contribuição aos processos cognitivos e do desenvolvimento motor. A 
música é linguagem universal, presente na vida cotidiana do homem, desde o alvorecer da humanidade. Considerando a indissociabilidade da 
música na vida, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil consideram que essa linguagem, para além das aulas de Artes, 
deve integrar o currículo nas atividades pedagógicas cotidianas. É consenso entre teóricos do desenvolvimento infantil que a música favorece a 
aquisição de habilidades verbais, físicas, sociais, e emocionais na criança. Dessa maneira, a música quando utilizada como ferramenta pedagógica, 
de forma organizada e integrada aos elementos que fazem parte do currículo da Educação Infantil, contribui com o desenvolvimento global e 
harmônico da criança. Com base nessa ideia, a presente pesquisa teve como objetivo analisar e descrever a utilização da música como ferramenta 
pedagógica para as crianças do nível IV da Educação Infantil. A metodologia englobou o estudo bibliográfico e a pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa, em um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Natal. Para tanto, por meio da entrevista semiestruturada 
procurou verificar como os docentes faziam uso da música em sua práxis. O embasamento teórico tomou os autores Brito (2003), Jeandot (1997), 
Gainza (1988), Weigel (1988), Bréscia (2003), como referência, buscando uma compreensão mais ampla e clara sobre o objeto de estudo. A 
pesquisa apresenta-se como uma reflexão acerca do papel da música no ambiente educacional e suas contribuições para a formação e 
desenvolvimento das crianças, visto que por meio da música as crianças aprendem de forma prazerosa e estimulante, desenvolvendo-se em 
todos os seus aspectos de modo integral, por se tratar de um elemento natural na vida humana. O resultado da investigação apontou que os 
docentes utilizam diariamente atividades nas quais a música se faz recurso pedagógico, desde o estabelecimento da rotina, bem como nas 
propostas de ensino das linguagens previstas. As professoras entrevistadas apontaram que é notório o avanço da aprendizagem, uma vez que o 
tempo de assimilação das informações é mais curto e a mensagem se torna mais duradoura para as crianças, tornando a aprendizagem mais 
efetiva.
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RESUMO

A violência escolar tem se configurado como uma problemática que requer atenção e intervenção dos profissionais em educação, especialmente 
em função pelos prejuízos acadêmicos, sociais, psíquicos e afetivos que provocam no desenvolvimento dos alunos envolvidos nestas situações, 
quer seja como vítima, agressor ou expectador. Ao observar o fenômeno de modo mais sistemático, as estatísticas indicam que os estudantes do 
sexo masculino são os que mais se envolvem em casos de violência. Este indicador pode ser compreendido e justificado a partir da cultura de 
gênero, social e historicamente elaborada, que atribui as atitudes agressivas a um modelo masculino de comportamento. Por isso, vale destacar 
que a violência não é só “coisa de garoto”.  Discutir a violência a partir da ótica do masculino, acaba por invisibilizar as meninas que estão direta 
ou indiretamente envolvidas nestes fenômeno, o que, por sua vez, as deixam desamparadas quando o assunto é a atenção psicopedagógica que 
deve ser dirigida a este público. Portanto, analisar este fenômeno sob a ótica do gênero feminino se torna relevante, pois, muitas vezes, estas são 
manifestações que tendem a ser negligenciadas do ponto de vista interventivo, em função de uma ideologia dominante entende que estas 
condutas, quando manifestas por meninas, são apenas uma forma de desvio das normas culturais. Assim, considerando que as manifestações de 
violência podem estar associadas às concepções de gênero, esta pesquisa foi proposta com o objetivo de analisar as concepções das alunas sobre 
a prática de violência escolar, a partir da condição de gênero. Para isso, ela se organizou a partir de uma abordagem qualitativa. A entrevista 
semiestruturada foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. Participaram deste estudo dez alunas do 5º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do Distrito Federal. Os resultados do estudo apontaram que a violência entre as meninas tem ocorrido na 
comunidade escolar pesquisada, tanto no espaço intraescolar como nas imediações da escola. Os momentos mais propícios aos comportamentos 
são aqueles em que estão em socialização, sem a presença e mediação direta de um adulto, como entrada e saída da escola e nos intervalos. As 
meninas têm atuado como protagonistas nos atos violentos e não apenas como vítimas e as formas de violência mais frequentes são a física e a 
psicológica. Nos casos das agressões físicas, a volição se relaciona à defesa pessoal ou dos amigos. Percebe-se que há habilidade e disposição para 
o enfrentamento corporal, haja vista que descrevem em detalhes as situações vivenciadas. Nos casos de violência psicológica, a motivação advém 
do desejo de ser popular, construindo a imagem social de ser a garota que "não foge de brigas". Há indistinção de sexo quanto às vítimas das 
agressões cometidas pelas meninas, muito embora, para com elas as agressões sejam mais recorrentes. A escola se revelou frágil ao lidar com 
situações de violências, relacionadas às meninas. As vítimas tendem a recorrer à mediação da direção ou professores,  sem muito sucesso. Esta é 
uma situação preocupante do ponto de vista do desenvolvimento infantil, haja vista que, por ser um espaço de formação, espera-se que os 
profissionais se mostrem capazes de intervir nas situações manifestas. Também as vivências sociais se comprometem, prejudicando o clima 
escolar e as relações sociais. Desta realidade, constata-se a necessidade de um trabalho de intervenção junto a toda comunidade escolar, tanto 
com os alunos, incluindo as meninas pelos resultados aqui apresentados, para que possam encontrar alternativas mais ajustadas do ponto de 
vista social para lidar com os conflitos cotidianos, tanto com os profissionais, para instrumentalizá-los para a mediação dos conflitos e agressões 
quando de sua ocorrência.
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RESUMO

As discussões acerca da afrodescendência numa ótica crítica ainda são recentes, pois até pouco tempo atrás esse tema era pouco discutido. Na 
escola, de modo especial, era abordado, na maioria das vezes, quando se tratava da história e cultura do povo negro, ao se contar sobre o 
período da escravidão no Brasil. Nestas situações, os negros eram costumeiramente, personificados enquanto escravos ou como sujeitos à 
margem da sociedade. A situação só começou a mudar quando as discussões sobre as minorias foram levantadas e, especialmente, quando 
ocorreu a promulgação da Lei 10.639/03 que trata da Ação Afirmativa de resgate das questões referentes à História e Cultura Afro-brasileira na 
educação de ensino fundamental e médio. Com esta lei, as escolas devem passar a desenvolver propostas de ensino voltadas para a discussão e 
valorização desta cultura. Contudo, abordar esta temática implica buscar estratégias e recursos que sejam responsivos à realidade e nível de 
desenvolvimento infantil para que as crianças possam alcançar, com efetividade, o objetivo do trabalho pretendido.  Partindo desta realidade, 
esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar como tem sido desenvolvida a temática da afrodescendência na educação infantil. Para 
alcançar esta compreensão, foi desenvolvido um estudo de caso, por meio de abordagem qualitativa. Foi um estudo do tipo descritivo, do qual 
participaram 3 professores de uma instituição privada de Educação Infantil que possuía em seu Projeto Pedagógico objetivos voltados ao trabalho 
da temática. Para isso, foi utilizado como instrumento para a construção dos dados a entrevista semiestruturada. A análise dos dados, realizada 
por meio da técnica da análise de conteúdo, aponta que as questões da afrodescendência neste espaço escolar, em geral, tem emergido de forma 
espontânea, a partir de questões que comparecem no cotidiano pedagógico e nas relações sociais. Logo, são situações caracterizadas por 
mediações orais, objetivando minimizar os impactos de conflitos interpessoais, sem maiores desdobramentos pedagógicos. As atividades 
sistematicamente planejadas têm ocorrido, na maior parte das vezes, nas datas comemorativas, especialmente, na Semana da Consciência Negra, 
quando a escola dedica tempo e atenção para o desenvolvimento de atividades pontuais voltadas para a reflexão acerca da temática. Contudo, 
permanece forte o viés da discussão acerca da história da escravidão e cultura do povo negro, não trazendo apontamentos relacionados à crítica 
social acerca dos processos e cultura que alicerçam as práticas de preconceito, discriminação e exclusão.  Nesta abordagem, as estratégias e 
recursos lúdicos têm sido as principais vias de trabalho com a criança, pois, além de fazer parte da vivência infantil, o lúdico possibilita a vivência 
concreta de experiências sociais e se configura como uma linguagem mais acessível à criança. Destarte, os resultados apontam para a 
necessidade de uma reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico que possa contemplar a temática de forma sistematizada, com o 
objetivo de ampliar a discussão de modo a alcançar aquilo que está preconizado pelas principais diretrizes e orientações que versam sobre uma 
abordagem mais contextualizada, crítica e inclusiva.
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RESUMO

É necessária a busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento da cognição dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. O 
mapeamento conceitual é uma estratégia de representação gráfica da informação que pode contribuir para um amadurecimento das formas de 
ensinar, avaliar e aprender. Assim, ao construir seus próprios mapas, os indivíduos devem organizar hierarquicamente os conceitos e uni-los com 
termos de ligação, resultando daí, individualmente ou em grupo, uma estrutura ordenada de conhecimento. Com isso, os Mapas Conceituais têm 
por objetivo representar essas relações significativas entre conceitos na forma de proposições. A obrigação de incluir um conector ou termo de 
ligação é o principal diferencial dos Mapas Conceituais. Assim, construir um bom Mapa Conceitual depende da recursividade do fazer enquanto 
processo de aprendizagem. As experiências de elaboração e reconstrução dos mapas podem contribuir para o entendimento mais claro do 
instrumento e na organização dos conceitos do conteúdo a ser aprendido. Isso é relevante, pois geralmente a primeira versão do mapa 
construído tem simetria pobre e alguns conceitos acabam mal localizados. O objetivo do artigo é analisar a construção de Mapas Conceituais no 
desenvolvimento de conceitos ambientais em um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia. O estudo se caracterizou por uma pesquisa 
cujo objetivo era exploratório-descritivo combinado com abordagem qualitativa, pois teve por essência descrever o fenômeno estudado. Nesse 
contexto, a pesquisa de campo foi o procedimento adotado para a coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 16 
Mapas Conceituais produzidos (de um total de 120) por 4 estudantes do 5º período de um curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, 
considerando seis etapas: I) apresentação da teoria da Aprendizagem Significativa e dos Mapas Conceituais a partir de conceitos ambientais, 
antes da execução da aula, na disciplina de Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências e Educação Ambiental; II) construção da 1ª 
versão do Mapa Conceitual tendo como condição básica o uso de no máximo doze conceitos, sendo dois obrigatórios: “Ser Humano” e “Meio 
Ambiente”; III) avaliação qualitativa (aos pares) dos Mapas Conceituais produzidos entre os estudantes; IV) construção da 2ª versão do Mapa 
Conceitual nas mesmas condições já descritas no item II; V) construção da 3ª versão do Mapa Conceitual produzido utilizando o software 
CMapTools nos mesmos padrões estabelecidos; e VI) construção da 4ª versão do Mapa Conceitual no momento da 1ª avaliação da disciplina, 
seguindo os mesmos procedimentos adotados na construção dos outros mapas. Para analisar os Mapas Conceituais construídos foram 
observados os seguintes itens durante o processo: eixo de conceitos explorados, qualidade dos termos de ligação e tipo de estrutura do Mapa 
Conceitual. Os resultados indicaram que os estudantes compreendem o que é conhecimento prévio, mas em alguns casos não trabalham de 
forma a problematizá-los consistentemente, ou seja, não conectam os conceitos e termos de ligação de uma forma mais elaborada. A maioria dos 
estudantes, em seus relatos, demonstrou não ter clareza sobre algumas orientações para a construção de um bom Mapa Conceitual, o que faz 
supor que um bom mapeador precisa experimentar várias vezes o instrumento para dominá-lo tecnicamente para expor uma complexidade 
conceitual e estrutural maior do que as experiências anteriores. A experiência da recursividade, ou seja, o refazer dos mapas foi muito elogiado, 
pois assim eles podiam melhorar continuamente o que foi realizado, gerando uma certa segurança e reduzindo a ansiedade de ter que acertar 
sempre. O processo de avaliação aos pares dos Mapas Conceituais foi muito louvável, pois torná-los avaliadores fez com que eles refirmassem as 
orientações e condições básicas para a proposta desenvolvida.
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RESUMO

No contexto escolar atual, percebe-se uma comoção social a respeito da discussão da temática de gênero na escola, em que muito se discute a 
pertinência deste debate. Neste contexto, observa-se que a sociedade está dividida, especialmente por considerar os impactos que esta discussão 
pode provocar na formação identitária das crianças. Há aqueles que defendem a pertinência e importância da abordagem desta temática não 
somente no espaço escolar, mas, também no social, político e legislativo, de modo que se possa normatizar o trabalho do professor a esse 
respeito e, inclusive, lhe oferecer as diretrizes para que possa desenvolve-lo. De outro lado, há um grupo que propõe e defende a “Lei da 
Mordaça”, um projeto de lei que pretende limitar a abordagem do tema em sala de aula. É, portanto, partindo dessa realidade, que esta pesquisa 
se assentou com o objetivo de investigar as concepções docentes acerca da Lei da Mordaça pode impactar a abordagem da temática de gênero 
em sala de aula. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa empírica, a qual se caracterizou como exploratória, seguindo uma abordagem 
qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma escola particular de princípios cristãos de Taguatinga DF. A entrevista semiestruturada foi utilizada 
como instrumento de pesquisa, tendo sido desenvolvida com sete professoras dos anos inicias do Ensino Fundamental de uma escola da rede 
pública de ensino do DF. A análise dos resultados permitiu verificar que as professoras pouco conhecem o projeto de lei “Lei da Mordaça”, bem 
como a proposta dos estudos de gênero e sua abordagem no contexto escolar. De modo mais específico, apenas uma tem conhecimento da 
temática de gênero em maior profundidade, sendo capaz de arguir a partir de conceitos e pressupostos cientificamente construídos. Frente a isto, 
elas não se posicionam com relação à proposta do Projeto de Lei, mas à ideologia que a sustenta. Três delas defendem que a temática de gênero 
deve ser tratada no espaço escolar, no entanto, igualmente, seus argumentos estão sustentados por conhecimentos de senso comum. Os 
resultados da pesquisa denunciam o desconhecimento docente acerca da temática e, inclusive, da legislação que orienta a prática docente. Tal 
fato nos leva a considerar os impactos destas concepções sobre a prática pedagógica e a consequente formação discente, especialmente, no que 
toca à formação do sujeito social. Desse modo, este é um tema ainda sensível que necessita de maior investigação acadêmica e discussão social 
no sentido de promover esclarecimentos sobre a pertinência de sua abordagem em sala e sobre as contribuições que pode trazer à formação do 
sujeito e sua participação nos processos sociais.
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RESUMO

A presente pesquisa propõe a utilização de um modelo de Educação para Paz-Cidadania no desenvolvimento de práticas socioeducativas em 
regiões empobrecidas, com base no trabalho de autores como Xesús R. Jares e Paulo Freire. O modelo busca servir como possível forma de 
superação das mais diversas violências – direta, estrutural e cultural, tal como proposto pelo sociólogo norueguês Johan Galtung - presentes no 
contexto histórico-social do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo/RJ. O material de análise dessa pesquisa foi construído a partir da escrita de
diários de campo que relatam as visitas realizadas ao pré-vestibular comunitário da ONG Mulheres do Salgueiro durante o ano de 2018. Os diários 
de campo foram escritos com base na observação de campo a partir da fenomenologia de Edmund Husserl. Como resultados principais da 
pesquisa, destacamos a possibilidade da prática de uma educação não mecanicista nos ambientes de pré-vestibular, dando exemplos reais de 
como aliar os conteúdos programáticos com práticas socioeducativas que pensem no contexto dos alunos em questão. Outro ponto importante 
que podemos destacar aqui foi à possibilidade da maior visibilidade do contexto atual do Complexo do Salgueiro; o impacto da Intervenção 
Federal de 2018 no Rio de Janeiro é um tema que precisa ser mais bem explorado e pesquisado pelas demais Ciências Humanas e Sociais. Aqui, 
conseguimos captar algumas das percepções das alunas do Projeto sobre a condição da comunidade durante o ano de 2018 e com a Intervenção 
em andamento; ao dar voz a essas alunas – junto a práticas educativas adequadas - para falar de temas relevantes para sua vida, o lugar onde 
moram, a Educação para Paz-Cidadania só tende a ser mais bem amplificada. É nesse sentido onde buscamos um projeto educacional para paz-
cidadania: de não aceitação das situações de violência como naturais, buscando por meio da educação a consciência de sua existência, e assim 
objetando sua eliminação: eliminação de desigualdades, repressões e abusos contra os direitos humanos de uma maneira geral.
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RESUMO

A Aprendizagem Significativa mostra a importância da relação entre ideias já existentes e as novas ideias no processo de aquisição de 
conhecimentos e esse processo depende da presença de subsunçores. Na ausência deles, pode-se utilizar organizadores prévios que têm a função 
de auxiliar na preparação de ideias âncora. Assim, o Mapa SQA pode servir de instrumento para a relação pretendida por oportunizar situações 
importantes: saber, querer e aprender. É uma ferramenta metacognitiva que pode auxiliar professores e estudantes no processo de ensino e 
aprendizagem. Portanto, ele pode contribuir como instrumento gráfico no desenvolvimento de uma aula baseada em um organizador prévio, pois 
permite associar o conhecimento já existente com a nova ideia a ser aprendida a partir de momentos conscientes de debates e registros claros e 
visíveis. O organizador gráfico, em especial o Mapa SQA, foi criado com o objetivo de auxiliar na organização do pensamento, na relação de 
conhecimentos prévios e novos, além de permitir a visualização gráfica e a aprendizagem ativa dos estudantes. Esta pesquisa avaliou a construção 
de Mapas SQA como instrumentos em uma aula baseada em um organizador prévio no formato de um vídeo. Nesse contexto, a pesquisa de 
campo foi o procedimento adotado para a coleta de dados ocorrido na Faculdade Estácio de Vila Velha. O instrumento de coleta de dados 
utilizado foi o Mapa SQA construído por 49 sujeitos de um curso de formação docente. A atividade desenvolvida teve o seguinte título: "A 
construção de conceitos científicos utilizando um vídeo” e os objetivos foram construir e relacionar conceitos sobre a “energia elétrica” com a 
utilização de um vídeo educativo da Kika: “De onde vem a energia elétrica?”.  O planejamento desta atividade teve a seguinte sequência: I) 
apresentação da Teoria da Aprendizagem Significativa; e II) apresentação, discussão e experimentação dos Mapas SQA a partir de conceitos sobre 
“energia elétrica” na disciplina de Ciências Naturais, utilizando um vídeo educativo descrito anteriormente seguindo as três etapas básicas do 
organizador gráfico de acordo com o fluxo da atividade: a) escrever no espaço “S” do mapa o que já se sabe sobre o tema “energia elétrica”; b) 
escrever alguns questionamentos sobre o tema no espaço “Q” do mapa; c) assistir ao vídeo; e d) escrever o que se aprendeu no espaço “A” do 
mapa. O objetivo de avaliar a experiência de professores e estudantes utilizando o Mapa SQA foi possível e se mostrou satisfatória, porém houve 
dificuldade em relacionar alguns conceitos básicos referente ao tema explorado, talvez por ser apenas o primeiro contato com o instrumento. 
Percebeu-se também o engajamento dos participantes quando houve a exposição de forma coletiva das construções dos mapas. A meta-análise 
sobre o processo permitiu que a potencialidade do instrumento fosse colocada em situação de dúvida, sendo então pontuadas algumas 
limitações, como por exemplo, o tempo destinado ao processo, e potencialidades, como por exemplo, a visão gráfica dos conceitos num plano 
concreto para posterior análise. Isso permite ao indivíduo que constrói seu mapa uma localização cognitiva mais consciente. A elaboração de 
Mapas SQA e a sua interpretação vão além da simples visualização de informações gráficas, pois também envolve habilidades de interpretação. 
Em consequência, a informação visual é interpretada por nós, porém depende de toda nossa bagagem psicológica, cultural e social, e são estes 
aspectos que irão definir como nos relacionamos com os fatos e como os interpretamos. Ressalta-se que o objetivo principal era a avaliação das 
produções em relação à utilização do instrumento enquanto possibilidade metodológica, por isso o recorte desta análise foi na estrutura do 
instrumento e não no processo de execução da utilização do vídeo enquanto organizador prévio.
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RESUMO

Discussões sobre como educar crianças de zero a seis anos são recorrentes tanto no cenário nacional como internacional, embasadas em 
fundamentos epistemológicos oriundos de diversas áreas, por exemplo, história, sociologia, filosofia, psicologia, antropologia. Orientações 
pedagógicas com intenção de contribuir para políticas e programas de Educação Infantil no Brasil estão presentes na legislação, como a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), de 1998, o Plano Nacional de Educação (PNE) 
2001-2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 2010, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017. Embora uma análise mais apurada do conjunto dos dispositivos legais brasileiros concernentes à 
Educação Infantil exponha críticas, as medidas apresentadas mostram expansão do campo da Educação Infantil nas últimas décadas e, segundo 
literatura da área, a necessidade constante de revisão de conceitos sobre o modo como olhar para a criança e educá-la. Nesse contexto, o que 
seriam consideradas “práticas” do/a professor/a da Educação Infantil? A característica polissêmica e não consensual do tema, expressa na 
literatura da área, possibilitou a delimitação do objetivo desse estudo: investigar concepções de “prática docente” para professores/as de 
Educação Infantil. A pesquisa foi realizada em duas fases, com professores/as de Educação Infantil de escolas do Rio de Janeiro. Na primeira fase 
foi solicitado a 22 professores/as que listassem o que consideravam “prática docente”. Foram obtidas 56 respostas, analisadas com apoio da 
análise de conteúdo. Observou-se uma categoria maior, “plano de trabalho para promover o desenvolvimento infantil”, presente em 29 
respostas, sinalizando subcategorias: “inclusão”; “professor mediador”; envolver famílias”, “dimensão sensório-motora”; “desenvolver 
linguagem”; favorecer aquisição de conteúdos”, entre outras. A relação “cuidar-educar”, discutida amplamente na Educação Infantil, foi 
mencionada em apenas duas respostas. Na segunda fase foi aplicado um questionário por meio do Formulário Google, com questões fechadas, 
cujo link foi distribuído em meio digital. As questões se basearam nas respostas da primeira fase e em estudos coordenados pela pesquisadora 
Bernadete Gatti. Participaram 43 professores/as, que responderam às seguintes questões, cada uma com cinco alternativas: O que mais e o que 
menos corresponde à prática que você desenvolve em sala de aula?; O que mais e o que menos corresponde à prática que você desenvolve na 
escola?; Qual prática você mais e menos exerce em seu trabalho como professor? Serão destacadas a seguir as alterativas mais assinaladas. A 
prática mais desenvolvida em sala de aula foi “Propõe estratégias de ensino desafiantes e significativas para os alunos” (23 participantes). A 
prática mais desenvolvida na escola foi “Interação com colegas para resolução de problemas que ocorrem na escola” (14 participantes). A 
“prática” mais exercida no trabalho como professor foi “Aprende com sua experiência e a de seus pares para reorientar ações pedagógicas” (18 
participantes). Em relação ao que menos corresponde à “prática” desenvolvida, destaca-se a referente à escola: “Desenvolve visão crítica em 
relação a políticas educacionais que afetam a escola” (18 participantes). No conjunto, os dados mostraram “práticas” com ênfase na dimensão 
pedagógica, descolada da dimensão política. Os resultados revelam certa dispersão sobre o que os/as professores/as consideram “prática 
docente” na Educação Infantil. Desdobramentos do estudo precisam ser realizados, incluindo observações das práticas docentes, para que sejam 
mais debatidas as conceituações de “práticas” do/a professor/a na Educação Infantil, tanto no contexto escolar, quanto na literatura disponível 
na área.
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RESUMO

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino para pessoas que não tiveram acesso à escola na infância. O presente trabalho 
tem como objetivo identificar o atual perfil desse educando, buscando entender como eles chegaram ou retornaram à escola e suas perspectivas 
em relação aos estudos e ao futuro. Dessa forma perguntamos: como se caracteriza o atual perfil dos educandos da EJA na rede pública de Vila 
Velha-ES? A investigação se orienta a partir das seguintes hipóteses: os educandos da EJA continuam sendo pessoas mais velhas, que não tiveram 
oportunidade de estudar na infância, pois necessitavam trabalhar para ajudar no sustento da família e, atualmente, aposentados, aproveitam o 
“ócio” para aprender a ler e escrever. Hoje em dia, os alunos da EJA são adultos que foram obrigados a abandonar ou interromper os estudos 
para entrar no mercado de trabalho e que, atualmente, necessitam retomar a escola, pois esse mercado, nos dias atuais, exige qualificação 
profissional e, os atuais educandos da EJA são alunos em defasagem série/idade, que são submetidos a concluir a educação básica nessa 
modalidade de ensino. Para responder ao problema de pesquisa temos como objetivo geral: analisar o perfil atual dos educandos da EJA na rede 
pública de Vila Velha-ES. Como objetivos específicos apresentamos: identificar o público alvo dessa modalidade de ensino; identificar o perfil 
histórico do educando que frequenta a EJA e compreender como esses educandos chegaram a essa modalidade de ensino atualmente. A 
pesquisadora sentiu a necessidade de ampliar suas reflexões acerca da educação de jovens e adultos e conhecer os educandos nela presente nos 
dias atuais, após visitar algumas escolas e constatar que existe um número significativo de adolescentes e jovens presentes nessa modalidade, e 
não mais alunos adultos que foram privados de estudar anteriormente. Além disso, o tema proposto para a pesquisa é de grande relevância para 
a educação, visto que a demanda para esta modalidade de ensino é grande e continua crescendo. Assim, conhecer o aluno que pertence a ela é o 
primeiro passo para seu sucesso. Por outro lado, formar sujeitos preparados, emancipados, que entendem e conhecem a sociedade onde estão 
inseridos é de grande importância social, pois é através da educação que se concebe um cidadão crítico, reflexivo e autônomo, portanto ativo 
nessa sociedade. O referencial teórico é organizado em três partes, a primeira tem como objetivo conhecer a EJA no Brasil, através de breves 
apontamentos de sua história e sua legislação, a segunda busca traçar o seu perfil histórico e entender o jovem nessa modalidade de ensino, a 
terceira parte, procura entender quais os motivos para frequentar a EJA e quais os desafios encontrados pelos educandos nela presente. 
Buscamos relacionar a EJA através dos teóricos que subsidiaram essa pesquisa e a realidade existente na sala de aula. Os Principais autores 
utilizados foram: (DI PIERRO, 2008), (FREIRE, 2003), (GADOTTI, et al.c2010), (LEITE, 2013), (MAGALHÃES, 2009), (NASCIMENTO, 2011), (PAIVA, et 
al. 2009). A pesquisa é baseada na abordagem qualitativa por dedicar-se a aspectos próprios do ser humano e do social, sem ter condições de ser 
medida. É classificada como exploratória, permitindo uma maior proximidade com os sujeitos, afim de uma maior interpretação e clareza. Quanto 
aos instrumentos de coleta, a pesquisa será feita na forma de estudo de caso. Quanto aos resultados, apresentamos que atualmente a Educação 
de jovens e adultos é composta em sua maioria por alunos em defasagem série/idade, mas também, por adultos que anteriormente não tiveram 
a oportunidade de concluir a educação básica pois necessitaram trabalhar e hoje o mercado de trabalho exige desses trabalhadores um 
certificado.
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RESUMO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1998, trazem como proposta transversal, o tema Orientação Sexual, que deve ser trabalhado de 
maneira interdisciplinar, não se detendo apenas em uma disciplina, mas fomentando a reflexão sobre os currículos escolares, contudo, sua 
utilização é flexível, ficando a critério da escola. Uma das mudanças mais recentes se deu em 2017, quando tivemos a homologação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), que na atualidade exerce poder de lei, sendo obrigada sua implementação em todas as instituições de ensino 
do país. Mesmo com essa obrigatoriedade, as escolas podem utilizar os outros documentos vigentes, porém de forma opcional, somente a 
subsidiar e orientar ações pedagógicas. A BNCC descreve dez objetivos principais a serem atingidos durante toda a educação básica, as chamadas 
competências gerais entendidas como sendo “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais)”, visando o alcance de “atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 
e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 08). Segundo os PCN’s, a sexualidade é inerente ao ser humano, manifestando-se desde o nascimento 
até a morte, de maneiras diferentes a cada etapa de desenvolvimento (BRASIL, 1998). Numa visão ampla, a sexualidade abrange vários aspectos, 
como biológico, afetivo, cultural, econômico e social. Contudo, entendemos que sexualidade se distingue do ato sexual, assim, o sexo está ligado 
às questões biológicas: fisiológicas e anatômicas, já a sexualidade submete-se a cultura, a afetividade e aos costumes, ligadas ao modo de vida de 
cada um. Nesse sentido, a pesquisa apresenta os resultados de uma investigação em campo, de caráter qualitativo, que objetivou conhecer as 
atividades que são realizadas numa escola pública do município de Natal/RN, acerca das temáticas que envolvem a Orientação Sexual. A partir de 
observações no campo escolar, de maneira sistemática, em duas turmas de 5° ano de Nível Fundamental foi possível enxergar no discurso 
docente ainda a falta de subsídios e elementos norteadores que embasem tal prática. Um fato que confirma essa dificuldade é a ausência no 
Projeto Político Pedagógico e o no Currículo Escolar uma melhor contribuição a este debate. A primeira professora questionada acerca do PPP e 
do Currículo, atua como docente há 17 anos nessa instituição de ensino básico. Para ela, o tema da Sexualidade ainda é levado pelo método 
“livresco”, sendo os livros que tratam de reprodução humana os únicos materiais disponíveis para o debate. Foi possível ainda observar a falta de 
direcionamento no PPP, que por si só já desvaloriza o conhecimento que os alunos já possuem, em suas vivências familiares e culturais. A 
pesquisa permitiu refletir sobre a sexualidade na dimensão humana. Não como um “objeto estranho”, que se externa ao corpo. O discurso que 
deve acompanhar as pertinências do tema, não devendo ser “dogmáticos ou permissivos”, deve sim, ser tratados de maneira próxima.
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RESUMO

A identidade de gênero é construída pelo sujeito a partir da internalização das mensagens que ele vai recebendo no convívio social sobre sua 
condição sexual biológica e, em consequência, sobre sua pertença a um determinado gênero. Ao receber estas mensagens por meio de diferentes 
sujeitos e veículos, a criança vai, aos poucos, interpretando-as, significando-as e interiorizando-as de maneira a se constituir como um sujeito. 
Neste processo de simbolização, a criança constitui sua identidade e acaba por se perceber como alguém que pertence a uma condição gênero, a 
qual não necessariamente corresponde à perspectiva binária de masculino e feminino que cultural e historicamente foram construídas, conforme 
apontam os diferentes estudiosos da área. Neste entendimento, há diferentes formas de veiculação das mensagens sociais, em que aqui 
destacamos os contos de fadas, clássicos e contemporâneos, por assumirmos a premissa de que as histórias infantis fazem parte do universo da 
criança, servindo-lhes de referência para pensar diferentes processos sociais. Assim, considerando os referenciais teóricos que apontam que a 
identidade de gênero se forma na infância e que os contos de fadas fazem parte do universo infantil, esta pesquisa se organizou com o objetivo 
de analisar as possíveis influências dos contos de fadas na formação da identidade de gênero de crianças. Para o estudo deste tema, optou-se por 
realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho exploratório. A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento de 
pesquisa. Participaram da pesquisa 10 crianças com idades variando de 7 a 10 anos, sendo 3 do sexo masculino e 7 do sexo feminino. A análise 
dos dados permitiu verificar que os contos de fadas têm exercido significativas influências na construção da identidade de gênero nas crianças 
investigadas. As crianças apontam a identificação das crianças com os personagens pelas características da personalidade e comportamento que 
apresentam. Vale destacar, que esta identificação tem ocorrido a partir das características de um ego real, em que as crianças se identificam com 
personagens que cumprem um estereótipo de gênero socialmente valorizado, aqueles que elas gostariam de ser, seja pelos critérios de beleza, 
força, vigor ou status social, como os príncipes e princesas. Em face disto, procuram desenvolver condutas, preferências e pensamentos 
consoantes aos padrões aceitos e valorizados, personificados nos protagonistas das histórias, como forma de serem aceitos e bem quistos pela 
família, professores e outras pessoas de referência. Em contrapartida, rejeitam os personagens com características pouco valorizadas e, 
consequentemente, evitam internalizar os conteúdos representados por eles. Estes resultados levam à reflexão sobre o papel do professor 
enquanto mediador na construção dos papeis de gênero, de modo que se possa pensar em práticas que realcem as características da criança, 
valorizando-a por sua singularidade em contraposição a idealização de um ego destoante e distante da realidade subjetiva do discente. Também 
enquanto mediador, este docente necessita estar atento aos conteúdos das mensagens que são veiculadas às crianças, seja pelos contos, filmes 
ou outros veículos, como forma de problematizar criticamente o pensamento infantil, levando a criança à reflexão de seus conteúdos e impactos 
subjetivos e sociais.
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RESUMO

Esta pesquisa está vinculada à pesquisa “guarda-chuva” denominada “Gênero, sexualidade e ideologia: as políticas públicas educacionais no 
estado do Espírito Santo”. Trata-se de uma pesquisa interinstitucional, envolvendo professores e discentes da Faculdade Estácio de Vila Velha e 
da Universidade Federal do Espírito Santo. Se por um lado a pesquisa guarda-chuva tem como objeto de estudo a relação das políticas públicas de 
gênero no âmbito educacional de cinco municípios da Microrregião da Grande Vitória/ES e objetiva analisar as políticas de gênero para a 
educação nesses municípios, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de gênero, por outro, a pesquisa ora 
apresentada objetiva avaliar as ações dos/as professores/as da rede pública municipal de Vila Velha em relação à produção e implementação 
dessas políticas no âmbito educacional. Busca-se também caracterizar como os ataques à chamada “ideologia de gênero” provocam 
desdobramentos sobre a docência do magistério e identificar práticas políticas pedagógicas de resistência utilizadas pelos docentes. Nesse 
sentido, questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às ações 
pedagógicas dos/as professores no âmbito escolar de Vila Velha? Em contrapartida, que ações têm sido produzidas pelas escolas de Vila Velha 
que envolvem a categoria gênero? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? A pesquisa se justifica, 
especialmente, pela necessidade de se identificarem os desdobramentos dos movimentos que buscam limitar, nos currículos escolares, o debate 
em torno da diferença e contribuir para dar visibilidade ao que se tem produzido sobre o tema, em especial para subsidiar a ação dos/as docentes 
que ainda insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. Outra relevância da pesquisa é o seu ineditismo. A investigação se 
caracteriza como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso e utiliza como instrumento de coleta de 
dados um questionário para os professores. A seleção das escolas envolvidas levou em conta a divisão administrativa da cidade em regiões. Em 
cada região foi selecionada uma escola de ensino fundamental da rede municipal e uma da rede estadual. A partir da seleção das escolas e após 
contato para a apresentação do projeto, os professores receberam o link do questionário para responderam. O intento da pesquisa é conseguir 
30% de professores respondentes em cada escola. Os resultados parciais sinalizam uma necessidade de formação continuada em gênero e 
sexualidade, demandada pelos/as próprios/as professores/as e apontam ausência de uma política municipal que oriente o debate sobre gênero e 
sexualidade. Esperamos que esta pesquisa contribua para denunciar a tentativa de minar a autonomia docente no que se refere aos conteúdos 
curriculares pautados no respeito à diferença.

Licenciaturas

Pedagogia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: liliancm79@gmail.com IES: FESVV

Autor(es): Lílian Cristiane Moreira; Elda Alvarenga; Erineusa Maria da Silva; Adriana de Cássia Peterlini Tavares

Palavra(s) Chave(s): políticas públicas; gênero; sexualidade; ideologia; Cariacica

Título: GÊNERO, SEXUALIDADE E IDEOLOGIA: AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS EM CARIACICA/ES

Curso: Pedagogia

Licenciaturas

RESUMO

A pesquisa, ainda em andamento, constitui-se como um subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto guarda-chuva denominado “Gênero, 
sexualidade e ideologia: as políticas públicas educacionais no Estado do Espírito Santo. De caráter interinstitucional envolve discentes e docentes 
da Universidade Federal do Espírito Santo e da Faculdade Estácio de Vila Velha. Assim como o projeto guarda-chuva tem como delimitação 
geográfica a Microrregião da Grande Vitória, esta limita-se ao Município de Cariacica/ES.  Observa-se que nos últimos anos emerge outro termo 
com cunho político e religioso conservador denominado de “ideologia de gênero”, que tem como principal objetivo questionar o uso da categoria 
gênero nos currículos escolares. Esse debate floresceu e provocou desdobramentos relevantes que merecem ser problematizados. Desta forma, 
questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às políticas de 
educacionais no Município de Cariacica? Quem são os/as atores e atrizes que tencionam e/ou que atuam na defesa do projeto denominado de 
“ideologia de gênero” no âmbito do município estudado? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? Como a 
Secretaria Estadual e a secretaria municipal de educação de Cariacica têm se posicionado em frente ao projeto denominado de “ideologia de 
gênero”?  Objetiva de modo geral analisar as políticas de gênero para a educação em Cariacica, em especial a partir do surgimento do movimento 
da denominada ideologia de gênero. De forma mais específica, busca  identificar as regulamentações que versam sobre a temática de gênero e 
diversidade sexual na secretaria municipal de educação de Cariacica;  identificar possíveis mudanças ocorridas nas legislações que versam sobre a 
temática de gênero e diversidade sexual e caracterizar a posição da secretaria municipal de educação de Cariacica em relação ao gênero e à 
diversidade sexual. A pesquisa se justifica, especialmente, pela necessidade de se identificar os desdobramentos dos movimentos que buscam 
limitar, nos currículos escolares, o debate em torno da diferença. É relevante também à medida que poderá contribuir para dar visibilidade ao 
que se tem produzido sobre o tema e para subsidiar a ação dos/as docentes que insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. 
Outra relevância da pesquisa é o seu ineditismo. Em relação aos pressupostos metodológicos, a investigação caracteriza-se como um estudo de 
natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e tem como instrumentos de coleta de 
dados questionário com questões abertas e fechadas, aplicado a amostra de 30% de docentes do ensino fundamental de uma escola de cada 
região pedagógicas/administrativa da secretaria municipal de Educação de Cariacica. Os dados parciais da pesquisa indicam que tanto a secretaria 
municipal de educação como os professores apresentam resistência para o diálogo sobre as questões de gênero e sexualidade. A própria 
dificuldade encontrada no processo de coleta de dados, no que se refere à abertura da secretaria e à participação dos/as professores, ilustram a 
questão. Vê-se também que não existe uma política especifica que orienta o debate de gênero e sexualidade nas escolas da rede municipal. De 
modo geral os/as docentes apontam que têm liberdade para trabalharem com o conteúdo, mas sentem-se despreparados para tal.
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RESUMO

A pesquisa, ainda em andamento constitui-se como um subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto guarda-chuva denominado “Gênero, 
sexualidade e ideologia: as políticas públicas educacionais no Estado do Espírito Santo. De caráter interinstitucional envolve discentes e docentes 
da Universidade Federal do Espírito Santo e da Faculdade Estácio de Vila Velha. Assim como o projeto guarda-chuva tem como delimitação 
geográfica a Microrregião da Grande Vitória, esta limita-se à secretaria municipal de  Viana/ES.  É importante considerar a grande influência que 
os processos educativos têm na formação do ser humano. Assim, a responsabilidade de pensar a construção de um outro mundo balizado pela 
equidade recai, principalmente, sobre os educadores e as educadoras. Ao percebermos a escola como espaço e tempo privilegiado para a 
formação de seres humanos, consideramos relevante que se qualifiquem cada vez mais as análises das relações de gênero ali presentes. A 
escolha dessa temática se justifica pela histórica opressão de gênero imposta às mulheres e das diversas implicações para a autonomia pessoal e 
para a intervenção na vida social e política do País. O magistério, por sua vez, é diretamente implicado nessas concepções sociais, em especial por 
ser uma profissão exercida majoritariamente por mulheres. Torna-se necessário refletir sobre as práticas político-pedagógicas do magistério e 
desvelar mitos e tabus que corroboram a discriminação de gênero no processo educativo escolar, além de identificar alternativas de resistências 
que vão se configurando nas relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, meninos e meninas nos cotidianos escolares. Desta forma, 
questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às políticas de 
educacionais no Município de Viana? Quem são os/as atores e atrizes que tencionam e/ou que atuam na defesa do projeto denominado de 
“ideologia de gênero” no âmbito do município estudado? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? Como a 
Secretaria municipal de educação de Viana tem se posicionado em frente ao projeto denominado de “ideologia de gênero”?  Objetiva de modo 
geral analisar as políticas de gênero para a educação em Viana, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de 
gênero. De forma mais especifica, busca  identificar as regulamentações que versam sobre a temática de gênero e diversidade sexual na 
secretaria municipal de educação de Viana;  caracterizar as ações desenvolvidas pelo Sindicato dos/as profissionais em educação pública do 
Espírito Santo (Sindiupes) voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual e identificar as ações desenvolvidas pelos 
Conselhos Municipais de Educação voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual. A pesquisa se justifica, especialmente, 
pela necessidade de se identificarem os desdobramentos dos movimentos que buscam limitar, nos currículos escolares, o debate em torno da 
equidade de gênero e o respeito à diferença. É relevante também à medida que poderá contribuir para dar visibilidade ao que se tem produzido 
sobre o tema e para  subsidiar a ação dos/as docentes que ainda insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. Outra relevância da 
pesquisa é o seu ineditismo. Em relação aos pressupostos metodológicos, a investigação caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, 
de caráter exploratório do tipo estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e tem como instrumentos de coleta de dados questionário com 
questões abertas e fechadas, aplicado a amostra de 30% de docentes do ensino fundamental de uma escola de cada região 
pedagógicas/administrativa da secretaria municipal de Educação de Viana. Os dados parciais da pesquisa indicam que, como existe um setor da 
secretaria responsável pelas politicas de direitos humanos e diversidade, esta tem se preocupado em inserir a questão de gênero nos pro
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RESUMO

Este trabalho consiste na apresentação dos resultados da pesquisa de doutoramento da autora. A pesquisa tratou do tema da internacionalização 
educacional com foco na formação continuada de professores de inglês nos Estados Unidos da América entre os anos de 2010 a 2013, um 
programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com a Comissão Fulbright. O objetivo geral da 
pesquisa foi compreender como a participação neste programa de formação continuada no exterior pode contribuir para a melhoria da educação 
básica no Brasil, objetivo principal apontado nos editais do programa. Os objetivos específicos foram: investigar em que medida os professores de 
educação básica das escolas públicas tiveram acesso e/ou oportunidades reais de serem contemplados com bolsas e auxílios nesse programa de 
formação continuada no exterior; compreender quais são os principais fatores que interferem no acesso e na motivação individual para a 
participação em programas internacionais; averiguar a relevância da internacionalização para a formação docente; e analisar a institucionalização 
do processo de internacionalização e suas consequências para o processo formativo de docentes. A pesquisa foi de cunho qualitativo, 
desenvolvida a partir do estudo de caso do referido programa com os seguintes instrumentos metodológicos usados de forma complementar: 
revisão de literatura, análise documental e de conteúdo, entrevistas semiestruturadas e questionários. Dentre as principais conclusões, destacam-
se: (a) o Brasil ainda carece de uma política de formação e de trabalho para a educação básica que atenda às diversas demandas fundamentais 
das diferentes regiões do país, situação que é refletida no processo de internacionalização; (b) a importância da participação brasileira no 
processo de internacionalização educacional é inegável. Porém, faz-se necessária a ampliação do mesmo para todas as áreas e níveis de 
conhecimento, de maneira articulada, e não apenas para áreas tidas como prioritárias ou para a educação superior; (c) é necessário reconhecer 
que a formação internacionalizada deve ter um caráter complementar à formação recebida no país, e não ser tida como superior aos 
conhecimentos e saberes locais; (d) políticas públicas voltadas para a internacionalização educacional devem ter um acompanhamento rigoroso, 
momentos de avaliação constantes e transparência em seus protocolos e resultados, condizentes com o alto investimento de recursos públicos 
que foram sendo destinados à mesma; (e) foi constatado que a participação no programa trouxe inúmeros benefícios aos participantes a nível 
individual e pessoal. Contudo, esses benefícios não puderam ser atestados ao nível da política pública e institucional, o que indica uma relação de 
transferência da responsabilização (accountability) pela ‘melhoria da qualidade’ do nível estatal para o individual.

Licenciaturas

Pedagogia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: jhosskell@gmail.com IES: FAL ESTÁCIO

Autor(es): Joseane Kelly Silva do Nascimento; Taziana Pessoa de Souza Utagori; Juliana Rocha de Azevedo

Palavra(s) Chave(s): Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal; Formação Continuada; Docência.

Título: JORNADA DE EDUCAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DE NATAL – JENAT –FORMAÇÃO CONTINUADA EM FOCO

Curso: Pedagogia

Licenciaturas

RESUMO

A presente pesquisa partiu da premissa de que a formação continuada é um dos principais recursos de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas 
para professores. Em virtude disso, optou-se por lançar um olhar sobre o evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Natal - SME, 
Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal – JENAT para analisar em seus últimos cinco anos, a adesão e satisfação dos professores a 
este tipo de formação continuada. A pesquisa visou refletir sobre a história deste evento que completa 15 edições, considerando seus avanços e 
retrocessos. Considerando que a adesão de 100% de docentes da Rede Municipal a um evento dessa natureza ainda se configura num ideal a ser 
buscado, é importante averiguar a inconstância da participação desses professores na JENAT. Esta reflexão possibilita a adequação do evento às 
necessidades e desejos apresentados pelos participantes nas pesquisas de satisfação, a fim de se contemplar o maior número de educadores 
possível. Pensando nesse fator, surgiu a seguinte questão problema: como tem sido o desempenho da participação dos professores da Rede 
Municipal de Ensino de Natal, na Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal – JENAT, nos últimos cinco anos? Assim, o objetivo dessa 
pesquisa foi analisar a participação dos docentes no evento no período de 2014 a 2018, buscando elencar os aspectos que contribuem e 
interferem na satisfação do professor em participar da Jornada, além de compreender no que se constitui conceitualmente formação continuada. 
A metodologia se definiu a partir da pesquisa aplicada com abordagem em campo, de caráter exploratório descritiva, além disso, foi empregada a 
análise documental de arquivos que foram gerados no decorrer das edições da JENAT e arquivados na Secretaria Municipal de Educação de Natal 
(SME). Merece ressaltar que, utilizou-se o instrumento da entrevista semiestruturada com a chefe do setor de Planejamento e Avaliação do 
Ensino Fundamental (setor responsável pelo evento), além disto, selecionou-se um grupo de docentes da rede para responder um questionário 
abordando a concepção destes sobre a JENAT, possibilitando compreender a participação dos professores no evento. A JENAT ao ser lançada no 
ano 2000, recebeu o nome de Jornada de Educação, desenvolvida nos moldes de uma jornada pedagógica. Contudo, devido o crescimento das 
unidades de ensino, à ampliação da rede composta hoje por 4.500 professores, o evento precisou ser reelaborado para comportar e responder 
positivamente as demandas que surgiam. A Jornada de Educação é realizada há 19 anos e, a cada ano, discute os temas atuais das abordagens 
teorias e práticas, levando seus educadores a reflexão, propiciando-lhes momentos educativos para atuação social. Com base nas pesquisas 
realizadas foi possível desenvolver uma análise sobre o quantitativo de professores que participaram das Jornadas realizadas nos últimos cinco 
anos. De acordo com as informações adquiridas na entrevista, das cinco últimas edições da JENAT, o ano que reuniu o maior quantitativo de 
professores foi em 2015, quando participaram 3.247 docentes. Vale salientar que o total de profissionais na área de educação da rede municipal 
de ensino era de 4.500 educadores naquele ano, comparecendo ao evento cerca de 75% deste total. Outro ano que congregou inúmeros 
professores foi em 2014, quando o evento foi realizado no Hotel Praiamar durante três dias. Cerca de 3.000 docentes estavam presentes, em 
média 65% do total de professores que compõem a rede. A pesquisa mostrou que a adesão ao evento nos demais anos não acompanhou tais 
índices, mesmo considerando a busca dos organizadores em trazer renomados palestrantes e atividades atrativas. Considera-se que o maior 
detrator da participação, foram o desestímulo e as  demandas escolares concomitantes ao evento, contudo apesar do quantitativo inferior, os 
professores ainda reconhecem a JENAT, como fonte de aprendizagem.
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RESUMO

Entende-se que, para além das prescrições disciplinares, o Currículo da Licenciatura em Química (LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Nilópolis se efetiva por meio da articulação entre diferentes iniciativas, constituindo-se 
cotidianamente por meio das práticas curriculares desenvolvidas no IFRJ. Assim, os currículos podem ser entendidos como currículos 
pensadospraticados que se criam e se modificam permanentemente, se adequando às possibilidades concretas do espaço do IFRJ, com suas 
práticas educacionais cotidianas, realizadas por meio de diálogos entre redes de produção de conhecimentos que envolvem a dimensão micro da 
instituição em diálogo com as propostas e políticas curriculares oficiais. Assim, este trabalho que tem sua escrita pautada nos estudos vinculados 
ao doutorado em andamento, busca problematizar com aporte teórico adequado, o perfil do estudante da LQ do IFRJ campus Nilópolis, enquanto 
docente em formação. OBJETIVOS: O principal objetivo é estudar a forma como se busca gestar o perfil do futuro professor de Química do curso 
de LQ do IFRJ, observando não apenas suas disciplinas, mas suas “práticas” cotidianas e a produção de conhecimentos para/dos estudantes em 
processo de formação docente. Objetiva-se também, entender com a articulação entre políticas curriculares e as “práticas” cotidianas escolares 
reflete um perfil docente para além de uma compreensão do Currículo centrada unicamente nas disciplinas que inclui. METODOLOGIA UTILIZADA: 
Mediante aporte teórico, foi realizada análise documental da matriz curricular, do Projeto Pedagógico de Curso (PPG), dos documentos sobre 
programas e ações para o desenvolvimento do perfil docente dos estudantes, a constar, PIBID, ENFLIC, LabMet, Prodocencia e FILQ, Em um 
primeiro momento, o PPC atual é considerado; ele é oriundo do documento da Proposta de Implantação do Curso de Licenciatura em Química em 
Nilópolis (2003), gerado por uma comissão constituída por professores do então CEFET Química. Em um segundo momento, a categorização das 
disciplinas é estudada mediante proposta teórica adequada. Considera-se as contribuições das ações que são praticadas, como sendo ações para 
além da proposta curricular, fomentadas por “práticas” cotidianas formativas do estudante ao longo do seu processo de formação docente. 
Convém situar que se entende currículo não apenas como um conjunto de disciplinas, mas sim um como espaço de disputas políticas e sociais e 
que, com isso, percebe-se como parte das ações formadoras programas e ações desenvolvidas no Campus. RESULTADOS: Para consideração do 
perfil do futuro professor de Química do curso de LQ do IFRJ, observa-se interferência neste, não apenas suas disciplinas, mas suas “práticas” 
cotidianas e produção de conhecimentos para/dos estudantes em processo de formação docente. Assim, a articulação entre políticas curriculares 
e as “práticas” cotidianas escolares reflete um perfil docente para além de uma compreensão do Currículo centrada unicamente nas disciplinas 
que inclui. Dessa forma, entende-se que, para além das prescrições disciplinares, o Currículo da LQ do IFRJ se efetiva por meio da articulação 
entre as diferentes iniciativas para o desenvolvimento do perfil docente dos estudantes, se constituindo cotidianamente por meio das práticas 
curriculares desenvolvidas no IFRJ. CONCLUSÃO: Com o presente trabalho, onde se percebe que, para além das prescrições disciplinares, o 
currículo da Licenciatura em Química do IFRJ se efetiva por meio da articulação entre as diferentes iniciativas formativas docentes, inferindo que 
o perfil do estudante do curso da LQ do IFRJ, não pode ser pensado sem a articulação entre esses diferentes elementos de sua formação.
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RESUMO

As histórias infantis, desde muito cedo, fazem parte do cotidiano das crianças. Toda criança tem apreço por ouvir contos, sejam eles reais ou 
fictícios, literários ou não. Escutando histórias, a criança realiza comparativos com a realidade vivida e com suas experiências pessoais, 
significando suas vivências, expressando suas emoções, sentimentos, angústia e medos. Ao escutar histórias, a criança abstrai a essência dos 
valores contidos em suas entrelinhas, o que viabiliza a formação de opiniões. As histórias permitem que a criança imagine, crie, personifique, 
simbolize, experimente, sinta... Por outro lado, contar histórias para a criança, pode ajudar a despertar o desejo e o prazer pela leitura, bem como 
a estimulação das múltiplas dimensões de seu desenvolvimento. Em vista disto, este trabalho se desenvolveu com a intenção de investigar como 
a literatura infantil tem sido contemplada na organização do trabalho pedagógico na pré-escola. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa 
empírica, de abordagem qualitativa, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas com duas professoras da Educação Infantil de uma 
escola privada do Recanto das Emas – DF. A análise dos dados indica que as professoras procuram trabalhar a literatura infantil com o objetivo 
principal de formação de futuros leitores. As docentes ainda indicam outros objetivos, como provocar o despertar do desejo e do prazer pela 
leitura, bem como estimular as capacidades imaginativa e interpretativa nas crianças. As leituras realizadas em sala, em geral, são relacionadas 
aos conteúdos e discussões realizadas no dia. São escolhidas em função da faixa etária dos alunos, das ilustrações contidas no material e da 
adequação do vocabulário ao nível de desenvolvimento dos alunos. Contudo, esta não é uma atividade que pertence a rotina diária. Ela tem sido 
desenvolvida de forma pontual, como no Dia do Conto, ou quando "sobra tempo" no planejamento. Embora as professoras mencionem realizar a 
leitura das histórias de forma lúdica, na maioria das vezes, ela tem ocorrido sempre da mesma forma, com a professora lendo o texto, mostrando 
as gravuras para os alunos, explorando oralmente a história e deixando-os manusearem o livro após a contação. Para as professoras pesquisadas, 
a maior contribuição que a literatura infantil pode oportunizar ao desenvolvimento infantil se relaciona à formação do hábito de leitura e da 
habilidade interpretativa, muito embora não desconsiderem que ela também provoca o desenvolvimento de outras dimensões como o aprender, 
a imaginação, a fantasia, a criticidade, a criatividade e a dramatização. Os resultados deste estudo indicam que, embora a literatura esteja sendo 
contemplada na organização do trabalho pedagógico, ainda se constata a necessidade de uma maior sistematização destas práticas docentes, 
haja vista que, se o objetivo é a formação de leitores, a frequência de sua realização pode estar sendo baixa, bem como a intencionalidade e 
direcionamento pedagógico da atividade precisam ser melhor planejados. Também, se há a pretensão de desenvolver o prazer e o hábito de ler, 
utilizar-se de estratégias mais diferenciadas e lúdicas pode favorecer o alcance deste objetivo. Destaca-se que a literatura infantil também pode 
contribuir para uma aprendizagem significativa, quer seja pela relação íntima que a história estabelece com o conteúdo do dia, quer seja pela 
apreensão de sentidos, mensagens e significados que a criança realiza quando de sua interpretação, aplicando-as ao seu cotidiano.
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RESUMO

O trabalho é uma monografia apresentada à banca do curso de Pedagogia e versa sobre o ensino da cultura afrodescendente no currículo do 
quinto ano do Ensino Fundamental I. A problemática levantada pela pesquisadora foi: A cultura afrodescendente é trabalhada pelos professores 
no 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola privada na cidade de Manaus? O objetivo foi descobrir, a partir da análise do PCN e do currículo 
do 5º ano de uma escola privada, se existe a preocupação com o ensino da cultura afrodescendente e da diversidade cultural dentro da escola.  A 
hipótese levantada é que apesar de ser contemplada nos PCNs e ser um tema transversal a partir da Pluralidade Cultural e desta forma, ser 
trabalhada em todas as disciplinas, não existe um aprofundamento da temática no currículo da escola estudada. A metodologia utilizada foi do 
tipo bibliográfica e documental, enfatizando a legislação em relação à abordagem dada ao negro no sistema educacional, exemplificando através 
da LDB 9394/96, do parecer 03/04 em relação à utilização de materiais didáticos bem como a análise dos PCNs relacionados ao tema e à série 
escolhida. Foi construída uma contextualização histórica do currículo no mundo e no Brasil para, a partir daí, analisar como se dá a proposta do 
ensino plural na escola locus do estudo. A pesquisa apresentou como resultado  que embora a LDB 9394/96 tenha trazido a obrigatoriedade da 
implantação do ensino da História e cultura afro-brasileiras em todas as escolas de Educação Básica e o PCN determinar que devem ser criados 
métodos para trabalhar o tema de forma interdisciplinar, não foi verificada essa prática na escola estudada, apesar de ser contemplado no 
currículo do 5º ano. O que foi visto foram ações isoladas, descontextualizadas da realidade, com um foco individualizado em algumas disciplinas, 
como História, o que remete a um obviedade e despreocupação em educar as crianças para conviver em uma sociedade plural, exercitando a 
alteridade e a tolerância. Atividades realizadas no dia da Consciência Negra remeteram a uma forma estereotipada de ver a cultura 
afrodescendente, apresentando crianças à frente de mesinhas com gravuras relacionadas à cultura negra, mas sem nenhum tipo de reflexão 
sobre questões como preconceito e discriminação, que pudessem proporcionar às crianças uma possibilidade de pensar a igualdade entre os 
indivíduos. Concluímos que a escola ainda não conseguiu mudar a visão ideológica da superioridade em relação aos afrodescendentes, 
dificultando, desta forma, uma educação plural, democrática e igualitária no interior das salas de aula e perpetuando o modelo que coloca em 
lados opostos, pretos e brancos.
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RESUMO

A violência no ambiente escolar tem sido um problema cada vez mais frequente. O bullying caracteriza-se por um relacionamento interpessoal 
marcado por um desequilíbrio de forças, envolvendo atitudes agressivas, intencionais e repetidas, tomadas por um estudante contra o outro. 
Entendendo que o bullying não ocorre por si só, mas está relacionado a vários fatores socioambientais, a pesquisa buscou investigar a relação 
existente entre o ambiente escolar em todos os seus aspectos (físicos e psicossociais) na manifestação do bullying. Tomamos como principal 
referencial a abordagem  Psicossocial do Ambiente a qual insere nas relações sociais a dimensão do lugar e espaço onde estas ocorrem. Buscou-
se, ainda,  trazer à luz de discussão crítica os estudos tradicionais sobre o fenômeno bullying. Dessa forma, o estudo contemplou uma análise 
criteriosa do ambiente escolar e o uso social dos sujeitos que constituem o cotidiano desse fenômeno sob investigação, uma vez que tais aspectos 
são dimensões inalienáveis no comportamento humano, em particular da violência. Além disso, foram analisadas as percepções dos gestores (N=
2), professores (N=8) e alunos (N=24) regularmente matriculados no ensino fundamental II (6º ao 9º ano) acerca do fenômeno em duas escolas 
públicas do município de Manaus, onde esses eventos eram frequentes. Foram utilizadas como técnicas de pesquisa a observação participante, 
entrevistas semiestruturadas com gestores e professores. Com os alunos foram formados grupos focais mediados pelo uso de técnicas gráficas. 
Os resultados  mostram que o ambiente escolar é fator determinante para a manifestação e manutenção do bullying. Embora as relações que se 
estabelecem entre entre aluno-aluno, professor-aluno, aluno-gestor e professor-gestor sejam vitais na constituição do bullying, estas são também  
influenciadas pelos aspectos de organização e arranjo espacial da escola. Esse estudo indica dessa forma,  que  para uma intervenção psicossocial 
no fenômeno do bullying  é necessário não apenas  identificar fatores próprios dos agentes do bullying, mas também o ambiente onde este 
comportamento se manifesta. Nesse sentido, a espacialidade tem sua contribuição que não deve ser negligenciada, com risco de analisarmos de 
forma incompleta a complexidade desse fenômeno que traz sofrimentos recorrentes e permanentes a todos os envolvidos.
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RESUMO

A Universidade é um espaço privilegiado de formação profissional. Apesar disso, pesquisas apontam que o trabalho do professor, no Ensino 
Superior brasileiro, ainda é alicerçado em uma pedagogia diretiva. Por outro lado, alguns pesquisadores vêm indicando uma guinada histórica do 
trabalho docente universitário. Tratam-se de diversos estudos mostrando que há educadores com propostas pedagógicas inovadoras. Em função 
disso, tornou-se muito importante mapear e conhecer essas propostas, analisando-as. Assim, realizou-se uma pesquisa do tipo “Estado do 
conhecimento”. Os objetivos desse estudo foram conhecer e analisar a produção científica brasileira sobre inovação pedagógica no Ensino 
Superior, dos últimos dez anos. Para cumprir esse propósito, foi adotada uma metodologia qualitativa, a partir da técnica de análise de conteúdo. 
A coleta de informações foi realizada na base de dados do Portal de Periódicos Capes, utilizando os descritores "práticas docentes e inovação 
pedagógica"; "inovação pedagógica e Ensino Superior"; e “inovação pedagógica". A busca revelou 160 trabalhos, sendo, então, selecionados 
aqueles produzidos entre 2009 e 2019, num total de 111 textos. Para garantir rigor metodológico, foram analisados apenas aqueles que haviam 
passado por processo de revisão/avaliação, restando 54 artigos científicos. Desse total de trabalhos, foram examinados títulos e resumos, 
excluindo aqueles que não tratavam da inovação pedagógica inserida no contexto da Educação Superior. Os resultados indicam eixos temáticos, 
tais como: a adaptação do professor à mudança no contexto educacional; uma nova configuração do espaço universitário, que tem exigido que o 
docente saia do esquema tradicional do exercício de sua profissão; e a centralidade do aluno em um processo de aprendizagem autônoma. Esses 
resultados indicam que o professor universitário tem readequado suas práticas ao novo perfil de aluno. Mostra também uma constante reflexão 
do docente sobre sua ação. Assim, é possível concluir que existe grande viabilidade na aplicação de metodologias inovadoras como estratégia 
para o Ensino na Universidade. Por fim, vale salientar que os artigos científicos analisados têm boa qualidade e podem ser aplicados como 
dispositivo pedagógico na formação de professores para o Ensino Superior.
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RESUMO

O trabalho tem o intuito de buscar compreender e analisar a construção histórica dos processos constitutivos da medicalização na educação 
infantil a partir de bibliografia específica da área. A questão central estabelecida para este trabalho é: Quais são os determinantes do processo da 
medicalização em crianças na educação infantil? Para dar sustentação as buscas diante desses pressupostos, como objetivos específicos são 
elencados: identificar os processos de medicalização na educação infantil, no contexto atual das instituições que atendem as crianças de 0 à 5 
anos; analisar de que forma se constituiu historicamente o conceito de normal e patológico na infância; e investigar a história do conceito da 
medicalização na educação infantil. Com base nesta pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: A medicalização vem se transformando 
em algo natural devido a nossa sociedade impor que as crianças que não se adaptam às regras possuem algum tipo de distúrbio; Muitas crianças 
consideradas com dificuldades de adaptação e aprendizagem são encaminhadas para fazer uso de medicação por profissionais da escola e às 
vezes pelas famílias; e A medicalização influencia no modo geral de comportamento e dificuldades de aprendizado prejudicando a criança. Esta 
pesquisa de cunho exploratória possibilita compreender a construção histórica dos processos constitutivos da medicalização na Educação Infantil 
a partir da bibliografia específica da área, através de autores como Illich, Canguilhem, Patto, Moysés e Collares dentre outros que é de vital 
importância de embasamento teórico sobre a temática. O elemento mais preocupante nesse processo de medicalização na educação infantil se 
trata unicamente que ela serve para corroborar com suspeitas de professores e médicos, em que as crianças passam a serem vistas como 
deficientes na aprendizagem, incapazes de aprender, e são subjugadas a fazerem o uso de medicamentos psicotrópicos e psicoestimulantes, 
vivendo de laudos, diagnósticos e remédios.O presente trabalho se respalda na pesquisa qualitativa e com relação aos procedimentos técnicos 
para a coleta de dados ela se caracteriza como bibliográfica. A análise do material obtido constata a busca pela homogeneização dos corpos que 
estão inseridos no espaço escolar, analisa as divergências sobre a necessidade do uso do medicamento, bem como sobre a produção do 
diagnóstico, por parte de especialistas da área de educação e saúde.
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RESUMO

A presente pesquisa aborda a temática do retrato sociológico dos egressos do curso de Pedagogia e tem por objetivos construir o perfil 
socioeconômico e cultural dos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e investigar suas percepções acerca da atuação 
profissional do Pedagogo. Para a realização da pesquisa foi utilizada a metodologia quantitativa, com a construção de um questionário fechado 
com dezenove perguntas que construam o perfil dos discentes e suas percepções acerca do curso. A análise dos dados é de natureza qualitativa, 
buscando, a partir dos dados e suas variáveis, construir o retrato sociológico dos alunos pesquisados. O questionário utilizado na pesquisa foi 
elaborado por este pesquisador e testado com os professores do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estácio de Sá campus 
Campos dos Goytacazes – RJ, em reuniões docentes. A pesquisa encontra-se em fase inicial, tendo sido iniciada em fevereiro de 2019. A primeira 
etapa da pesquisa foi realizada com os alunos do 1º, 2º e 3º períodos de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. O recorte temporal desses 
períodos acadêmicos se dá com o intuito de capturar ainda a primeira impressão dos discentes acerca da profissão de pedagogo, sem que a 
trajetória em períodos mais avançados do curso tenham, a partir das bases teóricas discutidas em sala, construído uma nova – e técnica –
percepção acerca do fazer profissional pedagógico. Durante os meses de março, abril e maio do corrente ano foram entrevistados 107 
graduandos em Pedagogia, 81 do campus Campos dos Goytacazes e 26 do campus Cabo Frio. A pesquisa levanta a hipótese de que adesão ao 
curso é uma escolha utilitarista, que os estudantes do curso de Pedagogia são alunos de classe trabalhadora, de baixo poder econômico e capital 
cultural, e que, em grande parte, escolhem o referido curso pelo relativo baixo custo de sua mensalidade, relativa alta absorção de 
empregabilidade e possibilidade de cursar Ensino Superior à noite, não precisando abrir mão da jornada de trabalho, seja na docência através de 
formação em nível médio ou outras profissões. Qual o perfil socioeconômico e cultural do graduando em Pedagogia? Quais as percepções desses 
estudantes sobre a prática profissional do Pedagogo? Essas são questões que a pesquisa visa investigar. Por se tratar de uma pesquisa que 
recentemente terminou a fase de coleta de dados, ainda não há conclusões científicas.
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RESUMO

A proposta deste trabalho de pesquisa contemplou as disciplinas de Conteúdo e Prática da História e da Geografia e de Ciências e Educação 
Ambiental, considerando as tragédias de Mariana e Brumadinho. O problema levantado na pesquisa foi: 1 - De que forma pode-se compreender 
os acontecimentos ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) a partir de contextos históricos, geográficos e ambientais? Como objetivos 
foi realizada uma pesquisa teórica da história das duas cidades, a localização geográfica, neste caso, dando ênfase às minas existentes e as 
consequências ambientais da mineração. A hipótese levantada foi que no Brasil não existe uma preocupação por parte das mineradoras e do 
Estado em seguir a legislação, proteger o meio ambiente e as cidades que surgiram no entorno das minas. O trabalho foi desenvolvido durante o 
primeiro bimestre, consolidando a pesquisa teórica primeiramente. A segunda fase foi realizada no laboratório de ensino da Faculdade, 
construindo maquetes das duas cidades, antes e depois das rupturas das minas, fotografias do Rio Doce e do rio Paraopeba, estabelecendo os 
comparativos da tragédia ambiental provocada pelo rompimento das barragens. No terceiro momento, os alunos construíram um jornal, 
noticiando os acontecimentos e, por fim, organizaram a Jornada de Pedagogia, ocasião em que o trabalho foi apresentado à comunidade 
acadêmica. Também como resultado deste trabalho de pesquisa, foi convidado um voluntário que participou dos resgates às vítimas em 
Brumadinho para contar a sua experiência neste episódio. O trabalho realizado de forma interdisciplinar envolveu toda a turma do quinto 
período, proporcionando a reflexão a análise mais crítica das consequências da ação humana no meio ambiente, levando à compreensão do seu 
papel como agente modificador e mediador de condutas sustentáveis e éticas, da necessidade da conscientização de que em sua prática 
pedagógica será um ator importante para ressignificar o papel humano frente aos desafios de uso sustentável que o planeta precisa.
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RESUMO

Este trabalho foi realizado com a turma de quinto período na disciplina de Conteúdo e Prática das Ciências e Educação Ambiental e propôs a 
construção de recursos pedagógicos que pudessem ser utilizados nas aulas do Ensino Fundamental I utilizando, principalmente, materiais de 
reuso que deveriam ser recolhidos em suas casas, tais como garrafas plásticas, papéis, tampinhas de garrafas, potes de margarina e/ou manteiga, 
latas de leite, garrafas de amaciante e quaisquer outros que pudessem ser transformados. O problema levantado pelos estudantes foi: quais 
materiais de reuso podem ser utilizados para a construção de recursos pedagógicos? Quais recursos pedagógicos podem ser construídos que 
tenham efetividade no processo de ensino-aprendizagem? O objetivo da pesquisa centrava-se em construir recursos pedagógicos para o Ensino 
Fundamental I utilizando materiais de reuso que são descartados no lixo doméstico e que acabam por impactar o meio ambiente no descarte. A 
hipótese foi que a disciplina de Conteúdo e Prática de Ciências e Educação Ambiental no curso de Pedagogia incentiva o desenvolvimento da 
pesquisa e da criatividade dos acadêmicos para construir recursos pedagógicos a partir de produtos que são descartados no lixo, passando para a 
criança o conhecimento sobre o fazer e o pensar sustentável. O trabalho aconteceu no Laboratório de Prática de Ensino da Faculdade Estácio do 
Amazonas uma vez por semana no decorrer do semestre. Os alunos foram separados por grupos e elaboraram um projeto simples, indicando o 
recurso que seria construído e descrevendo os materiais a serem utilizados, dando ênfase à proposta de sustentabilidade. O resultado do 
trabalho foi apresentado em uma Feira organizada pelo curso de Pedagogia no final do semestre e foram construídos recursos relacionados à 
educação e saúde – escovação dental; boliche de números; Caixa sensorial; Jogo de argolas; alfabetário; Figuras geométricas. Como resultado, 
entendemos que a pesquisa e a confecção dos recursos pedagógicos tiveram múltiplas implicações que são muito importantes para quem 
trabalha com educação no Ensino Fundamental I. A primeira delas é a sensibilização para a questão ambiental, uma vez que quando o professor 
compreende a dimensão da Educação Ambiental e do fazer sustentável, poderá passar esses valores para as crianças, que por sua vez, 
compreendem e internalizam esses comportamentos e ações. Outro fator é o aprendizado sobre o reuso de materiais transformando-os em 
recursos que podem construir e utilizar em suas aulas, enfatizando, ainda, que nas escolas públicas com falta de recursos pedagógicos, pode-se 
minimizar parte dessa necessidade com o professor construindo seus próprios materiais para trabalhar qualquer disciplina.
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RESUMO

Durante séculos de história, a cultura eurocêntrica organizou o pensamento e, consequentemente, as relações sociais, hierarquizando os 
diferentes grupos humanos, o que fez emergir severas consequências sociais e subjetivas para todos aqueles que estavam em situação de 
subjugação. Discutir esta temática se torna, portanto, relevante para que, dentre outras questões, toda forma de preconceito e discriminação 
possa ser enfrentada e combatida e, em contrapartida, se possa dar às pessoas oportunidades iguais de participação na vida social. Esta discussão 
deve, inclusive, estar presente no espaço educacional, tendo em vista a função de formação de sujeitos sociais que à escola cabe cumprir. 
Partindo desta realidade, esta pesquisa se desenvolveu com o objetivo de analisar como são desenvolvidas as práticas pedagógicas pelos 
professores de educação infantil para intervir nas situações de preconceito e discriminação étnicos raciais. Optou-se pela educação infantil por 
entender-se que esta é uma fase de grande relevância na vida da criança em que se iniciam e/ou consolidam importantes aprendizagens sobre os 
valores e relações sociais. Para isso, desenvolveu-se um estudo de caso, por meio de abordagem qualitativa. Foi um estudo do tipo descritivo 
desenvolvido com 3 professoras de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino do Distrito Federal. A entrevista semiestruturada 
foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, aponta 
que a escola busca atender a normativa estabelecida pela Lei 10.639/03. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores para trabalhar 
a diversidade étnico-racial em sala de aula têm acontecido de forma planejada, contínua e interdisciplinar, por meio de uma ampla variedade de 
práticas e recursos de ensino, priorizando a via lúdica de ensino. A pesquisa também tem se constituído como um importante procedimento 
metodológico para a abordagem do tema em sala de aula, mesmo na Educação Infantil, em que as crianças são estimuladas a desenvolverem 
uma postura investigativa e crítica diante da realidade social. Estas práticas estão apoiadas no Projeto Pedagógico da escola, a qual procura dar 
todo o suporte pedagógico e instrumental necessário para que realizem um bom trabalho com os alunos. O resultado deste trabalho tem se 
configurado na constatação de que as crianças já apresentam posturas de maior respeito e empatia diante das diversidades, bem como um olhar 
mais crítico relacionado às situações sociais vivenciadas no dia a dia. Desta forma, os resultados desta pesquisa reforçam a discussão acerca da 
relevância social do trabalho pedagógico do professor diante da temática da afrodescendência, por seu potencial de contribuir com a formação 
de um sujeito social capaz de compreender e respeitar a diversidade humana.

Licenciaturas

Pedagogia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: helen.tatiana@hotmail.com IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Autor(es): Stéfany Martins Machado; Helen Tatiana dos Santos Lima

Palavra(s) Chave(s): concepções; escola; gênero; responsáveis; sexualidade.

Título: SR. PAIS OU RESPONSÁVEIS, O QUE PENSAM SOBRE A ABORDAGEM DE GÊNERO NA SALA DE AULA?

Curso: Pedagogia

Licenciaturas

RESUMO

Na atualidade, a sociedade muito tem discutido sobre a relevância e pertinência da abordagem das questões de gênero no espaço escolar. Há, 
inclusive, muitas orientações e normativas legais, nacionais e internacionais, que definem este trabalho, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Declaração de Salamanca, por exemplo. No entanto, constata-se que muitos pais ainda se manifestam receosos e outros se opõem 
a esta abordagem. É, portanto, partindo deste cenário que esta pesquisa se edificou com o escopo de investigar as concepções dos responsáveis 
em relação a abordagem da temática de gênero e sexualidade no contexto escola. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa comparativa, de 
abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em duas escolas particulares, sendo a primeira instituição de orientação religiosa, embasada 
epistemologicamente em teorias sociointeracionistas e a segunda uma unidade escolar que segue o método de ensino natural, a partir da 
proposta de Freinet. Esta escolha se justifica pela intenção avaliar uma possível relação entre as concepções dos responsáveis e a proposta 
pedagógica da escola escolhida para os filhos. A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. 
Participaram deste estudo quatro responsáveis de alunos do 1º ano do ensino fundamental, sendo dois de cada escola. A análise dos dados 
permitiu verificar uma diferença nas concepções dos pais acerca da abordagem do tema, diferença a qual pode ser relacionada com a tendência 
pedagógica que delineia o trabalho da escola. Na escola que segue uma metodologia natural, embasada nos pressupostos de Freinet, os 
participantes entendem que a abordagem da temática deve ser conduzida de forma espontânea, desde o início do processo de escolarização e 
seguindo uma perspectiva complexa que realça o entendimento das diferenças identitárias e seus impactos sobre os processos sociais. Já na 
escola de orientação religiosa, os pais se colocam abertos a esta temática somente a partir do 5º ano do Ensino Fundamental, desde que sejam 
tratados apenas os conhecimentos relacionados aos processos fisiológicos da puberdade e reprodutivos, visando a saúde sexual dos filhos. Estes 
pais receiam que esta abordagem possa afetar a formação identitária dos filhos, destoando dos valores que são trabalhados em seus lares. Assim, 
constata-se que a abertura ou restrições ao tema estão relacionadas aos valores sociais dos responsáveis e, por consequência, se expressam na 
preocupação com a escolha de uma escola que possa atender a estes preceitos. Destes resultados, considera-se a necessidade de que estes pais 
possam ampliar seus conhecimentos sobre o tema de gênero, desconstruindo aqueles que possam estar alicerçados em uma perspectiva de 
senso comum e que tende ao desenvolvimento de posturas discriminatórias e excludentes. Ainda, destaca-se o papel da escola nesse processo, a 
qual pode contribuir para a promoção de estratégias que possam auxiliar os pais nesse processo de conhecimento.
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RESUMO

A violência nas escolas, considerando a concepção abrangente de violência e que incorpora não apenas a ideia de maus tratos, uso de força ou 
intimidação, mas também as dimensões sociocultural e simbólica desse fenômeno, desperta cada vez mais a atenção da comunidade escolar e da 
sociedade. Esta preocupação justifica a necessidade de professores em formação refletirem e analisarem a problemática considerando a 
relevância do tema e, principalmente, chamar a atenção para evitar a tendência à naturalização da percepção da violência nas escolas à medida 
que esta passa a ser recorrente. Diante desta problemática, este trabalho tem como foco identificar as percepções de diferentes atores sociais 
como estudantes, pais, professores que convivem no ambiente escolar, no sentido de melhor compreender os diferentes “disfarces” da violência 
para, então, levantar possíveis mecanismos de solução desses conflitos que assolam o ambiente escolar.  A escolha do tema justifica-se a partir da 
necessidade de melhor entender o processo que leva um aluno ou ex-aluno de uma escola a torna-la alvo de ações de extrema violência. Nesse 
trabalho, desenvolvido numa disciplina do curso de Pedagogia, buscamos identificar as motivações para os atos e as medidas preventivas, o 
trabalho que deve ser feito em parceria entre Escola, Pais e Comunidade para a desnaturalização da violência escolar em diferentes níveis e 
apontar caminhos para a prevenção, além de verificar se existem ações já implementadas que possam contribuir para este objetivo.  O 
levantamento documental, como a Lei A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, estudos que apresentam formas de incentivo à violência escolar e 
depoimentos de profissionais e estudantes que relatam processos de violência, constituíram o nosso material de estudo. A análise desse material 
que foi apresentado na aula da disciplina e as questões decorrentes do estudo levadas para análise pelos demais alunos da turma, nos permitiu 
identificar que o tipo de ocorrências de violência nas escolas está relacionado a brigas, bulling, violência sexual, uso de armas, furtos e roubos, 
entre outros. Além disso, também identificamos que vários fatores contribuem para potencializar a violência e entre estes estão a DEEP WEB 
(web invisível) e o GAMES – jogos de violência, que muito motivam os estudantes nativos digitais. Foi possível, também, levantar medidas e ações 
que podem inibir muitas destas ações violentas nas escolas e, entre elas estão o desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico que 
contemple a discussão dessa problemática e projetos de inclusão e envolvimento da família e comunidade além de programas de lazer nas 
escolas, como abertura desses espaços nos finais de semana, interação entre as escolas, as famílias e a comunidade, valorizando os jovens, 
respeitando sua autonomia, entre outras. Concluímos que o estudo contribuiu significativamente para identificar caminhos em nossa ação como 
pedagogos diante da problemática da violência escolar à medida que nos possibilitou compreender os diferentes aspectos que envolvem esse 
contexto tão diverso e presente no cotidiano das escolas.
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RESUMO

A percepção de que a escola é o local apropriado para aprender, ensinar, trocar conhecimento, discutir, ouvir e ter acesso a novas experiências é 
consensual e abrange as mais diferentes interpretações da Educação ideal para o homem, portanto, o tempo ampliado de permanência da 
criança e do adolescente no ambiente escolar, proporciona, por meio de atividades complementares ao currículo básico, uma melhor formação 
física, intelectual e moral para os estudantes. O objetivo da pesquisa é analisar a política educacional de Escola em Tempo Integral da cidade de 
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, por intermédio da abordagem do Ciclo de Políticas, enfatizando o papel dos agentes de 
implementação no contexto da prática e a ação crucial do Governo no processo político. Trata-se de pesquisa em andamento e busca examinar o 
processo de implementação da experiência político educacional da cidade de Vitória, focalizando também as alterações da política no ambiente 
legislativo. A investigação preenche o espaço não investigado da política educacional de Escola em Tempo Integral (ETI) no âmbito micro político 
educacional do estado do Espírito Santo e inova por utilizar a abordagem do ciclo de políticas desenvolvida por Stephen Ball e Richard Bowe. A 
metodologia de pesquisa ocorre em duas etapas: revisão de literatura sobre Escola em Tempo Integral e trabalho de campo, no qual serão 
entrevistados professores das ETI de Vitória por intermédio de roteiro semiestruturado. Os resultados da revisão de literatura demonstram que 
muito já se publicou sobre experiências de escola em tempo integral em diferentes espaços, mas ainda não se pesquisou sobre a experiência do 
Espírito Santo, focalizando o contexto da prática e as avaliações feitas no âmbito da comunidade escolar, envolvendo gestores e professores. A 
pesquisa em curso endossa a necessidade de pesquisa sobre a ETI e instiga a reflexão crítica sobre as ações do Governo e dos professores, na 
adoção do novo modal de ensino da rede pública municipal de Vitória/ES.
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RESUMO

Os estudantes do Ensino Médio são jovens em geral, em fase de incertezas, aceitação/ rejeição, e construção de sua identidade, características 
que podem provocar conflitos no ambiente escolar e influenciar no processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a motivação discente é um 
desafio enfrentado pelos professores, pois influencia diretamente no envolvimento dos alunos nas aulas de Educação Física. A Teoria da 
Autodeterminação (TAD) tem sido um referencial teórico utilizado nas investigações sobre os aspectos motivacionais e suas relações com a saúde 
e bem-estar psicológico conforme o contexto social. Nessa perspectiva, a teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB), se apresenta como 
um componente da TAD ao relacionar a satisfação das necessidades de competência, autonomia e vínculos sociais com o desenvolvimento do ser 
humano. O conceito de autonomia refere-se à percepção de si como responsável pelo seu comportamento; a competência ao sentir-se capaz 
para o engajamento nas atividades; e os vínculos sociais referem-se ao sentimento de pertencimento e às conexões construídas num 
determinado meio social. A satisfação das necessidades psicológicas básicas está relacionada ao aumento da motivação intrínseca, fazendo com 
que o comportamento autodeterminado e propenso à participação nas atividades prevaleça ao longo das aulas. O objetivo da pesquisa foi 
identificar os índices de satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) dos alunos do ensino médio nas aulas de Educação Física, bem 
como compará-las em função do sexo e ano de escolaridade. A pesquisa foi quantitativa de natureza descritiva e comparativa em que recorreu-se 
a intrumento psicométrico com o objetivo identificar o índice de satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas dos alunos na Educação Física. A 
amostra foi composta por 210 alunos do Ensino Médio, sendo 101 (48,1%) oriundos do primeiro ano e 109 (51,9%) do terceiro ano de escolas 
estaduais localizadas no município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. A análise foi  descritiva e inferencial. Na medida em que não se 
constatou a normalidade dos índices gerais e de cada NPB, a comparação se deu por meio de teste não paramétrico de Mann Whitney, sendo 
estabelecido o nível de significância de  0.05. O resultado indica a atenção às NPB em nível moderado (3,1±0,83) nos alunos do ensino médio. A 
comparação entre os índices de satisfação das necessidades psicológicas básicas por ano de escolaridade, não indicou diferença significativa em 
nenhuma das dimensões. As médias dos meninos e das meninas foram respectivamente 3,8±0,98 Vs.3,1±0,98 na dimensão competência, 2,9±
0,94 Vs. 2,4±0,86 em autonomia e 3,8±1,06 Vs. 2,9±1,05 em vínculos sociais. Quando comparados os dados em função do sexo, os índices 
apresentaram diferença com significância estatística em todas as dimensões, a saber: competência (p= 0.000), autonomia (p= 0.000) e vínculos 
sociais (p= 0.000). A diferença com significância estatística se manteve quando comparados os sexos por ano de escolaridade na dimensão 
competência (p= 0.005), autonomia (p= 0.002) e vínculos sociais (p= 0.001) no primeiro ano; competência (p= 0.000), autonomia (p= 0.005) e 
vínculos sociais (p= 0.000) no terceiro ano do ensino médio. Nessa perspectiva, os dados encontrados demonstram a necessidade de planejar a 
educação física considerando as questões específicas de meninos e meninas, principalmente no que diz respeito ao nível de habilidade exigido 
nas atividades desenvolvidas. Ademais, o professor se torna peça chave no processo através da criação de estratégias que propiciem o 
atendimento das NPB, como a criação de um ambiente menos competitivo e com oportunidade de vivências bem-sucedidas (competência), a 
adoção do planejamento coletivo (autonomia) e a ênfase da importância do apoio entre os pares durante a realização de tarefas (vínculos 
sociais).
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RESUMO

O presente trabalho foi o resultado da pesquisa de dissertação de mestrado que teve como foco os websites dos museus e centros de ciências 
disponíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro a fim de analisar o quanto o material disponibilizado contempla as demandas de um 
eventual professor que busque informações tanto no que diz respeito aos conteúdos trabalhados nesses espaços, como no que se refere às 
atividades específicas para a formação de professores. A primeira parte da pesquisa consistiu em um contato inicial com todos os museus e 
centros de ciências situados na região metropolitana do Rio de Janeiro, cujos temas centrais possuem ligação direta ou indireta com o ensino 
básico, tendo o Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe. O objetivo dessa primeira etapa consistiu em conhecer as 
características gerais de cada website e pesquisar pelo oferecimento ou não de projetos para a formação de professores, definindo assim um 
recorte que veio a ser trabalhado na segunda etapa da pesquisa, na qual foi feita uma análise detalhada dos respectivos websites. A metodologia 
de análise de conteúdo foi escolhida para realizar o estudo destes websites.Optamos utilizar como base teórica o trabalho de Roque Moraes 
intitulado Análise de conteúdo, publicado em 1999. Segundo Moraes (1999) a análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa usada para 
“descrever e interpretar o conteúdo”, cuja matéria prima pode ser qualquer material utilizado para a comunicação verbal ou não verbal. O autor 
parte do trabalho de Laswel (1948) que assume seis questões ou categorias para a análise de conteúdo, de forma a caracterizar os objetivos da 
análise, a saber: 1) Quem fala? 2) Para dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) Com que resultados? (MORAES, 1999, 
p.3). Moraes (1999) propõe que cada uma dessas categorias seja trabalhada em cinco etapas: (1) preparação das informações, (2) unitarização ou 
transformação do conteúdo em unidades, (3) categorização ou classificação das unidades em categorias, (4) descrição e (5) interpretação 
(MORAES, 1999, p.4). Neste trabalho, optei por direcionar a análise pela dimensão de Laswel para dizer o que?  que, segundo Moraes (1999), as 
pesquisas que utilizam a análise de conteúdo nesta dimensão, podem ser descritas como uma pesquisa  “direcionada para as características da 
mensagem propriamente dita, seu valor informacional, as palavras, argumentos e ideias expressas” (MORAES, ibid., p. 9). De forma geral, 
podemos ressaltar entre os resultados obtidos, que a maioria dos sites pesquisados é de fácil navegação e bem informado, apresenta 
informações detalhadas e uma interface amigável. Entretanto esta não é uma realidade comum a todos, o que pode acabar desestimulando o 
usuário que busca tais informações via internet. Diante do importantíssimo papel de divulgação científica dos museus de ciências, conhecer esta 
forma de acesso a informações e de possível construção do conhecimento é um bom caminho para aprimorar o que está bom, melhorar as falhas 
ou desatualizações e preencher as lacunas nas informações e, assim, abrir espaço para uma maior divulgação e democratização do conhecimento 
científico.No que se refere a projetos voltados para professores, nós observamos que, em alguns websites, os objetivos desses projetos não são 
claros, o que pode contribuir para uma falta de interesse daqueles professores que ainda não conhecem os espaços e estão utilizando estes sites 
como primeiro contato com os museus e centros de ciência. De forma similar, a ausência de imagens, tanto dos projetos como, em alguns casos, 
das exposições o/ou acervos é um dos fatores que demanda maior atenção por parte dos responsáveis por esses espaços.
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RESUMO

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, cujo objetivo é analisar as capacidades de contribuição de 
contos literários à produção textual. Essa disciplina nas instituições educacionais tem como finalidade promover nos educandos a capacidade de 
construção da argumentação, a qual significa expor ideias e concepções, essas que estão estritamente relacionadas à reflexão, já que para 
construir uma ideia é preciso pensar criticamente, a qual depende de uma base pré-concebida. Logo, os alunos, ao realizarem a elaboração de 
textos argumentativos, encontram dificuldades não somente na escrita, no que tange a ortografia e estruturas textuais, mas na reflexão dos 
temas propostos, os quais os educandos não conseguem formular ideias nem argumentar. Diante disso, o estudo emerge do seguinte 
questionamento central: até que ponto e em que medida os contos literários podem contribuir na produção textual, no sentido de desenvolver 
habilidades de reflexão crítica e argumentativa? Portanto, a princípio, para atender aos objetivos iniciais, foi realizado um estudo da literatura 
científica sobre as contribuições de contos literários na reflexão crítica do educando, abordando as funções da literatura, bem como também um 
aprofundamento teórico na Linguística Textual, no que tange à argumentação e reflexão crítica. Posteriormente, foi feito um levantamento de 
contos literários de autores brasileiros, como “A negrinha”, de Monteiro Lobato, e “Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu, diagnosticando a 
possibilidade de inserção desses no ensino de Produção Textual. E, finalmente, será realizada uma análise discursiva de todas as produções 
escritas dos educandos, observando os avanços na reflexão crítica e na capacidade argumentativa, de acordo com Koch e Elias (2017). Nesse 
sentido, de acordo com os objetivos propostos, compreende-se que o estudo se baseia inicialmente no diagnóstico de realidade, observando a 
dificuldade dos alunos na formulação da reflexão e argumentação nas produções escritas, sendo viabilizada uma ação interventiva, através do 
contato com os contos literários previamente selecionados, culminando na avaliação. Portanto, a pesquisa caracteriza-se em uma pesquisa-ação, 
seguindo a perspectiva de Thiollent (2011). Como arcabouço teórico, utiliza-se de algumas obras como "Letramento Literário", de Cosson (2018), 
"Literatura e Sociedade", de Candido (2006), "Argumentação", de Fiorin (2016), e "Escrever e Argumentar", de Koch e Elias (2017). Até o 
momento do estudo, por meio das atividades práticas de produção textual que estão sendo realizadas, a partir da inserção dos contos literários, é 
possível perceber que os educandos têm tido um maior engajamento na escrita, pois as suas ideias são afloradas e conseguem refletir e 
argumentar sobre os temas propostos. Logo, está sendo possível perceber que os contos literários contribuem no desenvolvimento da reflexão, 
pois aproximam os leitores da realidade, de forma que ao ler um conto, os indivíduos realizam a assimilação do contexto descrito na narrativa 
com a realidade vivida por eles. Sendo assim, o pensar é desenvolvido, pois durante a leitura, sentimentos e emoções são geradas pelo leitor, 
fazendo-o refletir sobre todas as problemáticas envolvidas no enredo da história e posicionando-se socialmente.
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RESUMO

Sendo o conhecimento um bem público e frente às características da nova era digital, destaca-se a implementação dos Recursos Educacionais 
Abertos (REA) nas atividades educativas. Tais recursos são materiais de ensino, cuja peculiaridade inclui a disseminação e o compartilhamento do 
conhecimento, permitindo que o maior número de pessoas tenha acesso à educação. Contudo, a abertura é a característica primordial dos REA, 
onde a derivação das obras disponíveis possibilita a coautoria. Neste contexto, é relevante considerar que a educação aberta pressupõe maior 
liberdade na medida em que a coautoria, a cocriação e a coprodução, são importantes elementos que representam a educação na atualidade. O 
conceito de REA ficou estabelecido em 2002, mas sua expansão tem ocorrido de forma progressiva e, as atividades que, em sua origem, não 
atendiam o principal requisito que caracteriza tais recursos, que é a adaptação da obra por terceiros, aos poucos têm sido adequadas. O objetivo 
deste estudo foi analisar os desafios e barreiras na implementação de Recursos Educacionais Abertos. Esta pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa, classificada como descritiva e, além das estratégias de investigação como a pesquisa bibliográfica e documental, foi feita uma 
averiguação sob a perspectiva dos participantes, por meio da pesquisa narrativa. Foram realizadas entrevistas em profundidade com 7 
participantes que atuam nas iniciativas brasileiras disponibilizadas no projeto MIRA (Mapa de Iniciativas de Recursos Abertos). Para analisar os 
dados foi utilizada a análise temática, que possibilitou o surgimento do tema ‘desafios e barreiras’ para implementação da cultura de abertura. 
Por sua vez foram gerados subtemas específicos, que permitiu uma visão mais ampla acerca da aplicação de REA no cotidiano dos participantes. 
No tema ‘desafios e barreiras’, foram apontados os seguintes subtemas: ‘incentivos’, ‘qualidade dos materiais’, ‘assédio’, ‘compartilhamento e 
disseminação dos materiais’ e, finalmente, ‘ausência de políticas públicas’. Extraído da fala dos entrevistados, o subtema incentivos tem papel 
preponderante no sentido da implementação, manutenção e aplicação dos REA no sistema educacional, uma vez que sem recursos financeiros, 
sem apoio da gestão e sem políticas públicas, torna-se inviável manter a sua efetivação. O subtema qualidade dos materiais está intimamente 
ligado à confiança, ao trabalho em equipe e à melhora progressiva, de maneira que cada profissional, com as suas especificidades, pode 
contribuir com o aprimoramento da produção dos REA e, consequentemente, promover a melhora progressiva dos mesmos. O assédio é um 
subtema que surgiu e está diretamente relacionado ao interesse de editoras, instituições bem como fundações, no sentido de disponibilizar os 
materiais e atividades realizadas com os REA. Ao mesmo tempo em que a conectividade propicia ações de compartilhamento e disseminação, que 
foi outro subtema revelado, tanto a falta de tempo quanto o desinteresse, foram citados como elementos dificultadores neste processo, 
considerando a cultura de acesso. Ainda assim, ficou evidente na fala dos participantes a relevância do compartilhamento dos materiais 
produzidos. Para finalizar, foi suscitada a ausência de políticas públicas como um subtema que envolve a temporalidade e a continuidade dos 
programas e iniciativas. Tais tópicos são essenciais na medida em que o empenho e dedicação dos atores envolvidos no processo de sucessão e 
manutenção dos projetos dependem de fatores internos e externos. Em virtude dos resultados encontrados neste estudo, torna-se necessário 
ponderar que, ao pensar em educação no século XXI, é preciso ver além da inclusão de tecnologias digitais no processo de ensino e 
aprendizagem. Mesmo que a conectividade seja um forte elemento agregador de pessoas, conhecimentos e ideias, os desafios e barreiras para a 
implementação da cultura da abertura ainda é um processo gradativo que demanda um longo caminho a ser percorrido.
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RESUMO

Inserido em uma reflexão mais ampla, que tem permeado as avaliações das políticas públicas de formação de professores no Brasil, o presente 
estudo procura discutiras principais iniciativas legais estabelecidas no Plano Municipal de Educação (PME) do município de Três Rios (RJ) para o 
decênio de 2015 a 2025, particularmente aqueles que estão em consonância com a meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecida 
para o decênio de 2014 a 2024. A referida meta 15 diz respeito à necessidade de garantir, em regime de colaboração entre os entes federados, 
“no prazo de 1 (um ano) de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais de educação”, de tal forma a assegurar a “que 
todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida e, curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam”. A forma como se estrutura a redação do Plano Municipal de Educação (PME) de Três Rios guarda uma relação 
direta com o Plano Nacional de Educação (PNE). As metas nacionais são citadas tais como se encontram na Lei 13.005, 25 de junho de 2014, e, em 
seguida, apresentam-se a meta municipal correspondente e as suas respectivas estratégias. Tal paralelismo também ocorre com a meta 15 do 
PNE, que trata da “política nacional de formação dos profissionais da educação”. O breve levantamento de dados e o percurso da discussão aqui 
indiciada permitem concluir que o processo de construção de Plano Municipal de Educação de Três Rios procurou cumprir os requisitos 
necessários estabelecidos para a realização da Conferência. A análise das estratégias, entretanto, demonstra que aquilo que se estabeleceu à 
época se deu, em alguns aspectos, de maneira que se poderia caracterizar como pouco sistemática, com iniciativas pontuais, não exatamente 
fruto de planejamento consistente e articulado.É importante ainda destacar que as estratégias voltadas para o trabalho sistemático de articulação 
entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica ainda aparecem de forma bastante tímida e unilateral, considerando que o 
acesso de professores da educação básica ao ensino formal promovido pelas universidades é a tônica das iniciativas que compõem a meta 
relativa à formação docente no PME de Três Rios. Mais do que um problema estrutural, já apontado, trata-se também de uma concepção de 
formação – e, portanto, de um modo de compreender a relação entre educação e trabalho – ainda hegemônica na rede municipal aqui analisada 
e, possivelmente, em muitas outras redes públicas de educação no estado e no Brasil.
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RESUMO

Ainda que a educação superior brasileira tenha origem no período do império, foi a partir da década de 1990 que se observou um vertiginoso 
crescimento no número de alunos matriculados, principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Esta corrida pela formação 
superior, por parte dos alunos, resultou na necessidade das Instituições de Ensino Superior aumentarem seus quadros docentes, trazendo para 
sala de aula profissionais que, embora experientes em suas áreas de formação, não tinham formação pedagógica específica para docência 
superior. A ausência de políticas específicas de formação docente para o ensino superior tem sido objeto de estudo de diversos autores que 
sinalizam essa deficiência tanto no setor público quanto no setor privado. O curso de graduação em Engenharia, passou por mudanças 
significativas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) e da criação das Diretrizes Curriculares e para 
atender o perfil do egresso da Engenharia, faz-se necessário rediscutir a criação de cursos de formação pedagógica para a docência em 
Engenharia, pois as competências necessárias vão além do conhecimento técnico, abrangendo habilidades na relação interpessoal, na formação 
da ética e cidadania, no empreendedorismo e na visão generalista, uma vez que a natureza do curso é transdisciplinar. O objetivo deste trabalho 
é, à luz das contribuições de autores como Pimenta, Cunha, Isaia, Veiga, Roldão, García, Oliveira, Cacete, Martins e outros, investigar e analisar as 
implicações da formação docente para o exercício da profissão, como por exemplo, os desafios enfrentados, as estratégias adotadas para superá-
los e, a motivação para se tornar professor universitário. A investigação é de natureza qualitativa e a coleta dos dados foi realizada em três campi 
de uma IES privada do estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com docentes dos cursos de Engenharia e a 
análise dos dados coletados permitiu constatar que, diante da ausência de políticas de formação pedagógica específica para docência 
universitária, este grupo de docentes buscou, por iniciativa própria, pelo aperfeiçoamento e aprimoramento por meio da educação continuada, 
seja através de curso de mestrado e doutorado ou de cursos de curta duração, além de se valerem da troca com seus pares e principalmente da 
experiência adquirida ao longo da vida.
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RESUMO

O objetivo do estudo, resultado de uma dissertação defendida em 2018, foi investigar se os jogos digitais da franquia Call of Duty- World at War 
(Treyarch, 2008) e Call of Duty 4 – Modern Warfare (Infinity Ward, 2007), cujos enredos abordam temáticas da Segunda Guerra Mundial e de 
conflitos da atualidade – conteúdos abordados segundo as orientações curriculares específicas da Secretaria Municipal de Educação – Rio de 
Janeiro (SME/RJ) na disciplina História – podem contribuir para que estudantes pertencentes ao 9º ano, em recuperação paralela na disciplina 
História, do Ensino Fundamental II de uma escola municipal localizada no bairro Paciência, pudessem ter suas habilidades sobre estes períodos 
melhor desenvolvidas. As questões norteadoras da pesquisa foram:: a) De que modo o ensino-aprendizagem, com a utilização de jogos 
eletrônicos digitais, contribui com a construção do conhecimento de alunos no 9º ano do Ensino Fundamental II na disciplina História?; b) Quais 
habilidades podem ser estimuladas com a utilização de jogos eletrônicos em classes de História?; c) Como uma metodologia focada no uso do 
jogo Call of Duty-World at War e Call of Duty 4- Modern Warfare podem auxiliar estudantes do Ensino Fundamental II, em recuperação paralela 
na disciplina História, na compreensão da História Contemporânea e, consequentemente, a melhorar seu desempenho escolar na disciplina? A 
pesquisa foi desenvolvida dentro dos cânones da metodologia qualitativa. A fase inicial consistiu no trabalho de duplas ou trios, o que foi 
determinado pela quantidade de alunos que participaram de cada etapa. Como instrumento de coletas de dados, foram utilizadas Fichas 
Diagnósticas, contendo os registros realizados pelos professores das classes regulares – em comum aos apontados na disciplina de História –
sobre as dificuldades dos alunos encaminhados à recuperação paralela, suas observações e avaliações mensais realizadas, além do registro final 
sobre o desenvolvimento do aluno ao término do bimestre e o diário de pesquisa em geral. Com o intuito de utilizar os sentidos na obtenção de 
determinados aspectos da realidade em oficinas com atividades baseadas nos jogos propostos, foi realizado um grupo focal com a participação 
dos alunos envolvidos na atividade. O mediador das discussões foi o próprio professor-pesquisador. No grupo, os jovens puderam conversaram 
sobre os caminhos percorridos para o alcance de um objetivo ou de uma fase do jogo proposto e sobre os conceitos de História previamente 
propostos pelo docente. Realizou-se um aprofundamento reflexivo das experiências vividas em um espaço-tempo da pesquisa e no campo de sua 
própria elaboração intelectual, visando compreender e aprender descrições detalhadas e apuradas dos fenômenos questionados e investigados, 
descrever e realizar reflexões sobre o modo como se constituíram os elementos investigados; pensar e descrever os resultados partindo da 
observação cotidiana, cuidadosa e sistemática, para que a riqueza do ambiente pudesse ser preservada e os dados comparados à versões 
anteriores ou posteriores. Concluiu-se que os resultados obtidos com os alunos que participaram das atividades foram positivos, pois eles 
melhoraram suas notas e se sentiram motivados a participar dos debates propostos pelo professor-pesquisador bem como as tarefas realizadas 
durante a recuperação paralela ou nas aulas regulares. Além disso, os conteúdos rasos no contexto histórico e linguagens tendenciosas 
apresentadas nos jogos da franquia constituíram-se constantes questionamentos durante as discussões.  Observou-se a importância de o 
professor destacar, para os alunos, os pontos em que as narrativas são tendenciosas, fictícias e racistas, ou ainda explicar que, apesar de abordar 
temas baseados em fatos reais, existem ponderações consideráveis e críticas que precisam ser feitas para a autenticidade dos fatos histó
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RESUMO

A aceleração de estudos para alunos em atraso escolar é prevista na Lei de Diretrizes e Base da Educação, como uma possibilidade para que 
estudantes com idade acima do que é recomendado legalmente para determinada série na Educação Básica, corrigissem sua distorção 
idade/série. Desde do final dos anos de 1990, alguns estados e municípios brasileiros implementaram as acelerações nas suas redes por parcerias 
com organizações do Terceiro Setor. Um direcionamento governamental inserido em um contexto de reformas administrativas, voltados para 
conceitos gerenciais nas políticas públicas sociais, entre elas a educacional. Essas novas associações essas organizações no Brasil e em outros 
países têm originado discussões e reflexões entre autores no campo das políticas educacionais, visando analisar as novas relações entre o público 
e o privado na educação brasileira e mundial e suas implicações para o ensino público, como os estudos de Vera Peroni e Stephen Ball. Diante 
desse contexto político-educacional, aconteceu a aceleração de estudos, chamada Projeto Autonomia Carioca (PAC), nas escolas públicas 
municipais da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2015. Ele foi uma associação entre a Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) e 
a Fundação Roberto Marinho (FRM) e trouxe a Metodologia Telessala como forma de corrigir a distorção idade/série de alunos matriculados no 
segundo segmento do Ensino Fundamental dessa rede pública de ensino. Com uma dinâmica diferenciada e turmas com até 30 alunos, 
envolvendo, por exemplo, caderno memorial, trabalho em equipes, vídeos do Telecurso 2000 e docentes da própria rede carioca como 
mediadores pedagógicos, o PAC possibilitou a diversos estudantes a conclusão dessa etapa da educação básica e, segundo dados da SME/RJ, o 
projeto auxiliou na melhoria dos índices qualificadores de rede. Objetivando analisar essa parceria público-privada e, ao mesmo tempo, contribuir 
para as reflexões sobre as novas relações entre o público e privado na educação brasileira, realizou-se um estudo acadêmico de mestrado, entre 
os anos de 2014 e 2016, sobre o PAC. Uma das questões apresentadas foi analisar qual a visão de docentes atuantes no PAC da parceria. Assim, 
fez-se entrevistas semiestruturadas com quinze docentes vinculados a 5ª Coordenadoria Regional de Educação da SME/RJ. Dos dados obtidos, 
ocorreu uma análise de conteúdo temática a partir das considerações de Egberto Turato. A análise tomou como referência teórica os conceitos 
de: Educação Formal Não Convencional, Gerencialismo e Interações Funcionais, à luz dos autores Jaume Trilla, José Libâneo, Maria Gohn, Stephen 
Ball e Vera Peroni. Depois de uma leitura flutuante do material, os dados foram separados em unidades de registros, com questões como à 
Metodologia Telessala, às atividades em equipe e extraclasse, ao IDEB e à relação vídeo/conteúdo. Logo após, divididos em quatro categorias, 
entre elas: PAC e a Educação Formal Não Convencional; PAC e o Índices Qualificadores de Rede. Entre os resultados, destaca-se: 1) o PAC 
proporcionou um processo de aprendizagem diferente para alunos e professores, dentro da escola, unindo elementos da educação formal e da 
educação não formal, dialogando com o conceito de Educação Formal Não Convencional mencionado por Libâneo em estudos sobre o conceito 
amplo de educação; 2) Pouca ou nenhuma preocupação dos docentes com índices qualificadores de rede, não mostrando-se, assim, um trabalho 
direcionado a atender os conceitos gerenciais na educação, mencionados por Peroni e Ball; 3) Os alunos realizaram atividades extraclasse, unindo 
educação formal e educação não formal, dialogando com o conceito de Interações Funcionais de Trilla e também as relações entre os espaços 
formativos de Gohn e Libâneo; 4) A desatualização dos vídeos do Telecurso 2000 a realidades dos estudantes do PAC, dialogando com 
considerações de Peroni sobre as parcerias nem sempre atenderem as necessidades pedagógicas do docentes e do discente.
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RESUMO

No contexto da Educação Superior brasileira, as análises sobre o Programa Universidade para Todos suscitam uma série de indagações. Se, por 
um lado, o Prouni possibilita o acesso à Educação Superior a atores sociais antes alijados desse nível de educação, provoca, também, uma série de 
críticas, em razão do seu caráter focalizado, e principalmente por favorecer o setor privado, por meio da isenção de quatro impostos e 
contribuições. Uma exploração da literatura publicada logo após a promulgação da lei que instituiu o Prouni, em 2005, revelou ângulos de análise 
abundantes e diversificados de tratamento do tema. Primeiramente em artigos críticos aos quais se seguiram, a partir de 2007, as pesquisas de 
dissertações e teses, que passaram a analisar o programa focalizando especialmente sua implementação e gestão em Instituições de Ensino 
Superior específicas. O que buscaram mostrar, essencialmente, os autores dessas pesquisas? A partir de quais perspectivas epistemológicas e 
teóricas organizaram suas investigações? Que níveis abstração alcançaram em seus trabalhos? Estas e outras questões nortearam a investigação 
em tela, cujos resultados parciais aqui se apresentam. Trata-se de uma metapesquisa, amparada conceitualmente na literatura de políticas 
públicas e políticas educacionais, e que tem como objetivo, além de um mapeamento das temáticas e subtemáticas tratadas nesses trabalhos, a 
análise de seus principais aspectos teóricos e metodológicos. A análise partiu de um levantamento geral dos trabalhos sobre o Prouni defendidos, 
no período de 2007 a 2017 em programas de pós-graduação de todas as áreas, etapa à qual se seguiu a abordagem em profundidade dos estudos 
de tese defendidos em programas de pós-graduação em educação. A metodologia incluiu as seguintes etapas: (a) busca das teses, a partir do 
descritor “Prouni”, no catálogo de teses da Capes e na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses (BDTD). (b) Organização de arquivos, planilhas e 
mapas (elaborados com o software Simple Mind) contendo, além das características epistemológicas das teses, os meta-dados, que possibilitaram 
identificar sua distribuição segundo a organização administrativa das IES, regiões e estados, entre outras. (c) Leitura completa dos trabalhos, para 
identificar suas principais características, organizando-as segundo os objetivos, hipóteses e/ou questões de pesquisa enunciados, as perspectivas 
teóricas, identificadas a partir dos conceitos e autores informados, assim como os resultados. (d) Formulação de categorias e análise das teses 
segundo os enfoques adotados e questões que emergiram da investigação até esta etapa.  Quanto às perspectivas epistemológicas e teóricas 
presentes nos trabalhos, os principais resultados mostram: (a) ausência de teorização, caso em que os autores não operaram com teorias, 
limitando-se à revisão de literatura; (b) teorização combinada, que consiste no esforço de articular várias teorias ou conceitos, para compor um 
quadro teórico consistente; (c) estudos baseados em teorias sociológicas. (d) estudos sobre qualidade e sobre teorias da aprendizagem. (e) Teoria 
da complexidade; (f) Teoria do ordenamento juri dico, de Bobbio, e Teoria da Igualdade de Aristóteles. (g) Estudos marxistas e neomarxistas e, 
finalmente, (h) estudos baseados em autores e modelos do campo das políticas públicas e educacionais. Constatou-se, também, a presença de 
grande variedade de assuntos, com múltiplas ramificações, a ínfima quantidade de estudos em que as perspectivas e posicionamentos 
epistemológicos são apresentados explicitamente, a utilização majoritária de teorização combinada, bem como a presença de apenas dois 
estudos que utilizam a literatura e modelos do campo das políticas.
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RESUMO

Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa de mestrado que busca refletir sobre o processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down 
em uma das escolas públicas do Município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Visa à investigação dos modos pelo quais cotidianamente os 
sujeitos dessa escola atuam para a inclusão dos estudantes com Síndrome de Down, diagnosticado como uma desordem cromossômica, a 
trissomia do cromossomo 21. As pessoas com essa síndrome quando atendidas e estimuladas adequadamente, têm potencial para uma vida 
saudável e plena inclusão social. Para isso, foi realizada uma análise da legislação pertinente, assim como um estudo das políticas públicas no que 
se referem aos direitos dos deficientes e, em especial, o do grupo de crianças com Síndrome ¬de Down, objeto desse estudo, refletindo sobre as 
formas de efetivação da inclusão para além das dificuldades diárias tanto no contexto escolar quanto no contexto social da atualidade de modo a 
possibilitar a estes alunos o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e independência para que possam usufruir dos seus direitos com 
dignidade. Partindo do reconhecimento da escola como espaço privilegiado de desenvolvimento e socialização, a relevância deste trabalho 
repousa na necessidade de aprofundarmos a compreensão de como tem sido realizada a escolarização dessa população, bem como evidenciar as 
alternativas desenvolvidas nesse contexto diante de alguns problemas reconhecidos para  a efetiva inclusão dela. Com isso, propõe-se analisar 
criticamente o processo cotidiano da inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down (SD) na escola pesquisada, buscando conhecer a 
realidade da educação inclusiva nessa unidade escolar e a função social que a escola efetivamente desempenha nesse processo, investigando as 
reais possibilidades de aprendizagem oferecidas aos estudantes e como estão sendo garantidos seus direitos no cotidiano escolar. No 
desenvolvimento da dissertação foi feita uma análise dos textos legais das políticas de inclusão, no âmbito do poder público, Além da revisão 
bibliográfica iniciada e da análise documental, esta pesquisa se desenvolverá por meio de metodologia qualitativa, de observação participante 
porque o trabalho não tem a pretensão de universalizar os conhecimentos dele decorrentes, apenas pretende compreender as realidades 
pesquisadas em sua relação com a legislação e às condições locais de sua implementação. A pesquisa de campo está no  início, na fase de 
observação participante, conversa com os sujeitos da escola envolvidos com a questão central da dissertação, portanto, no momento não  é 
possível ter resultados conclusivos.  A inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas comuns que deveria ser um fato comum, ainda gera 
estranheza e dúvida entre alunos, professores, comunidade escolar e familiares. Vários são os fatores internos e externos que dificultam o 
processo de inclusão desses alunos e acreditamos que alguns deles serão descortinados por meio da observação a análise do trabalho realizado 
na escola onde a pesquisa se desenvolve.
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RESUMO

A pesquisa é fomentada pelo programa de bolsa da CAPES através do PPGE da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Representações 
Socais e Práticas Educativas, envolve concepções de infância, criança, legislação, cuidar-educar trabalho na Educação Infantil e as tensões que 
envolvem o segmento, sob a orientação da Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici em diálogo com a abordagem (Auto)
biográfica (BRAGANÇA, 2012) que se justifica tendo em vista que a teoria tem como cerne a relação dos comportamentos com as representações 
sociais e na narrativa das trajetórias de vida a historicidade dos significados das representações pode ser conhecida (ALVES-MAZZOTTI, 2015).  
Assim, o presente estudo teve por objetivo investigar as representações que os profissionais têm a respeito do trabalho.  Em atenção à 
determinação legal federal – OCNEIs (Resolução nº 5, 2009) – o binômio educar-cuidar é inerente às ações dos profissionais desse segmento, que 
de acordo com a determinação legal (Lei Nº 9.394) devem ser professores.  De encontro à essa orientação normativa legal o município do Rio de 
Janeiro manteve atuando nas creches municipais profissionais com formação no Ensino Fundamental, até o ano de 2010 ocasião em que realizou 
o primeiro concurso para professores atuarem nesse segmento.  Conflitos entre os grupos se estabeleceram e permanecem, situações de tensão 
são relevantes para estudos de representação social, visto que o conflito pode ser gerador de mudanças, particularmente nas práticas desses 
profissionais.  Para o desenvolvimento desse estudo, além da pesquisa bibliográfica e de documentação legal, foi adotada, na pesquisa de campo, 
a abordagem qualitativa e no procedimento metodológico foi abarcada a entrevista/conversa com oito Professores de Educação Infantil e oito 
Agentes de Educação Infantil para que através das histórias de vida as entrevistadas falassem sobre o trabalho na EI o que se configurou em 
recurso metodológico que permitiu a indução de metáforas de modo a revelar o implícito (MAZZOTTI, 2016) do Modelo Figurativo das 
representação sociais dos grupos.  A análise dos dados coletados foi feita por meio da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) que estuda 
as situações de comunicação que recorrem às estratégias pragmáticas e sistemáticas de exposição dos conteúdos dos enunciados, tendo o 
mesmo objeto que a Linguística, a linguagem.  As metáforas apresentadas a respeito do trabalho versaram sobre analogias de afeto para 
professoras e agentes, este segundo grupo enxerga a educação como possibilidade de transformação e melhoria, porém a visão de uma criança 
passiva, fruto de uma visão romântica e idealizada, identificada nas falas das entrevistas, não dialoga com o que preconiza as produções 
acadêmicas e a legislação no que se refere a criança como sujeito de direitos e protagonista infantil.  Os resultados revelaram que há a 
fragmentação do trabalho, as crenças a respeito da criança  remetem à ideia de passividade e que seu desenvolvimento somente é possível se for 
cuidada e esse cuidado integrante do binômio cuidar-educar do trabalho na Educação Infantil tem sua objetivação no afeto e se ancora na 
maternagem que em nada dialoga com o cuidado humano profissional da prática educativa que permeia todo a existência humana.
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RESUMO

As primeiras contribuições para o estudo da psicologia no Brasil foram oferecidas pela medicina, mas desde 1830 o principal campo onde a 
psicologia se desenvolveu no Brasil foi o campo da educação e o principal fundamento científico da educação continua sendo a psicologia. Ainda 
hoje a relação que se estabelece entre Psicologia e Educação é quase visceral. É nas disciplinas de Psicologia dos cursos de graduação em 
pedagogia, que estudantes estudam, discutem, elaboram e conceituam aprendizagem, processo psicológico importantíssimo para a compreensão 
e atuação no campo da educação. Acredita-se assim que aquilo que é ensinado e aprendido nas aulas de Psicologia repercute na prática do 
professor em sala de aula. Considera-se fundamental compreender as concepções, visões, crenças sobre aprendizagem de professores das 
disciplinas de psicologia na pedagogia, a fim de entender como estas podem influenciar as práticas educativas de seus alunos, futuros professores 
de todos os segmentos educacionais. Para este fim, optou-se pelo suporte da Teoria das Representações Sociais (TRS) sobre aprendizagem por 
professores de psicologia dos cursos de graduação em pedagogia, tomando por hipótese que esses exercem influência na forma como os futuros 
professores, seus alunos, pensarão sobre isso. A identificação dessas RS dos professores de Psicologia poderá nos levar a entender/conhecer 
como repercutem na prática educativa cotidiana desses alunos, futuros professores de todos os segmentos educacionais. A pesquisa tem o 
objetivo de investigar as representações sociais de aprendizagem por professores de psicologia nos cursos de graduação em pedagogia. Trata-se 
de pesquisa multimetodológica, com entrevistas e técnica de autoconfrontação cruzada com professores de psicologia que atuam no curso de 
Pedagogia de duas instituições de ensino superior do Rio de Janeiro, uma pública e uma privada. Até o momento já foram entrevistadas três 
professoras. Duas professoras são do ensino público, e têm pós-doutorado. A professora do ensino privado tem mestrado. Elas têm idades entre 
47 e 54 anos. Estão, em média, há 17 anos lecionando no ensino superior (com experiência em instituições privadas e públicas) com as disciplinas 
de psicologia no curso de Pedagogia. Suas entrevistas apresentam diferenças. O embasamento teórico sobre o conceito de aprendizagem é 
diverso, tendo uma delas dado ênfase a autores da área da neurociência e do sócio-construtivismo, outra a conceitos da psicanálise e 
relacionados à ética e política e a terceira mencionando vários autores, alguns sem grande convergência teórica. As respostas às perguntas sobre 
o que é aprendizagem e dificuldade de aprendizagem não têm sintonia entre elas, tendo sido mencionada a dificuldade e/ou complexidade de 
conceituar aprendizagem para os alunos. As professoras também têm dificuldade de explicar como percebem (e se percebem) se seus alunos 
estão aprendendo. As representações sociais de aprendizagem parecem estar objetivadas por uma metáfora, A APRENDIZAGEM É UM ENIGMA, 
dita por uma professora. Outra acredita que fica sabendo se aprenderam quando eles falam, no diálogo sobre a ciência, outra ainda fala do 
momento “cruel” da avaliação formal (prova). Sobre o que é importante que os alunos aprendam, as professoras novamente têm respostas 
diferentes. Ainda que diferentes concepções, os resultados preliminares indicam indícios de representação social. A análise mostra que o conceito 
de aprendizagem é fortemente ligado à repetição de conteúdos, assim como, fundamentalmente, ao papel do professor. Os sujeitos da 
aprendizagem devem falar pouco. Os indícios encontrados sugerem ainda que há uma grande confusão entre os conceitos de deficiente mental e 
de dificuldade de aprendizagem. O trabalho segue em andamento. Acreditamos que é importante conhecer para poder transformar as práticas 
na educação.
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RESUMO

O presente estudo teve como proposta investigar o conhecimento que os professores de educação física possuem sobre o Desenvolvimento 
Infantil e identificar a forma como estes professores utilizam tal conhecimento em suas aulas por meio do desvelamento das Representações 
Sociais que os professores de educação física escolar constroem a respeito do Desenvolvimento Infantil, estabelecendo ainda como objetivo 
secundário, identificar como estes professores percebem a aplicação dos conhecimentos da Psicomotricidade para a promoção do 
Desenvolvimento Infantil. O estudo apresentou o panorama do conhecimento produzido e que dá sustentação a realidade atual da educação 
física praticada nas escolas. Foram apresentadas as abordagens genética, sociocultural e psicogenética de desenvolvimento infantil adotadas 
como norteadoras deste estudo na compreensão do desenvolvimento infantil em uma visão integral, e foram expostos os princípios teóricos 
básicos do campo de conhecimento da psicomotricidade. Os sujeitos pesquisados foram professores de educação física atuantes em escolas 
públicas e privadas no primeiro segmento do Ensino Fundamental. A Teoria das Representações Sociais foi escolhida como sustentação teórica 
para o desenvolvimento desta pesquisa com a adoção da abordagem estrutural desta teoria como organização metodológica. Em um pré-estudo 
foi realizado uma discursão sobre o conteúdo dos documentos que norteiam esta prática: BNCC, PCNs, OC; no estudo I foi realizada uma análise 
dos planejamentos de curso de cinco escolas e, no estudo II, foi realizada uma coleta de dados por meio da aplicação de questionários nos quais 
os dados coletados foram tratados por métodos de análise com o auxílio do programa EVOC e análise de similitude. A representação social 
identificada da prática do desenvolvimento infantil encontrada apresentou uma configuração na qual o movimento, a ludicidade e a 
psicomotricidade aparecem como elementos centrais e a socialização e a afetividade como elementos relacionados ao sistema periférico desta 
representação. Os resultados obtidos sugerem que a Representação Social identificada não é consensual por ter ocorrido uma dispersão 
significativa nas evocações e que os professores reconhecem a importância do conhecimento da psicomotricidade como auxiliar em suas aulas 
objetivando o desenvolvimento integral da criança, mas estes ainda não apresentam um conhecimento constituído desta área de conhecimento. 
Foi possível concluir ainda que os professores desta disciplina elaboram os planejamentos com respeito ao conteúdo indicado nos documentos, 
sem apresentar, no entanto, intenção objetiva para a promoção do desenvolvimento infantil atendendo a característica de integralidade, 
corroborado pela representação social de desenvolvimento infantil identificada.

Licenciaturas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Jucelene Fernandes Teixeira; Rita de Cassia Pereira Lima

Palavra(s) Chave(s): Representações sociais; Leitura literária; Alunos do Ensino Fundamental; Formação do leitor

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LEITURA LITERÁRIA POR ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação

Licenciaturas

RESUMO

A leitura originalmente poderia ser um ato de prazer, especialmente para crianças e jovens. No entanto, no mundo acelerado da atualidade, com 
muitos atrativos, sobretudo virtuais, o livro muitas vezes fica em segundo plano. Na edição de 2015 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que 
objetivou avaliar o comportamento leitor do brasileiro, quando o assunto é o que a pessoa gosta de fazer no tempo livre, a leitura figurou em 
décimo lugar. Este panorama indica necessidade de estudos sobre a utilização de textos literários na escola, considerando-se a experiência de 
leitura literária em seu caráter polissêmico e humanizador, permitindo a produção de sentidos para a formação do leitor. Tais aspectos mostram a 
relevância da construção de significados acerca da leitura literária, tema dessa pesquisa. Seu objetivo foi investigar representações sociais de 
leitura literária por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que frequentam aulas de Literatura. As trocas comunicativas entre esses sujeitos 
podem oportunizar a construção de um conhecimento do senso comum sobre o tema investigado, o que justifica a fundamentação do estudo na 
teoria moscoviciana das representações sociais. A pesquisa, de caráter qualitativo, realizou-se em uma instituição federal, situada na cidade do 
Rio de Janeiro, onde há mediação da leitura literária de acordo com os pressupostos da Literatura. Para coleta de dados adotou-se o grupo focal 
que, em concordância com a Teoria das Representações Sociais, pode provocar a manifestação de emoções, de conteúdos cognitivos e 
ideológicos, por meio da interação do grupo. Os 23 sujeitos do 5º. ano do Ensino Fundamental que aceitaram participar, com idade entre 10 e 13 
anos, foram distribuídos em dois grupos de oito meninos e um grupo de sete meninas. Nos três grupos focais foram utilizados materiais 
audiovisuais, livros de literatura, atividade de dramatização e jogos lúdicos, mobilizando as interações verbais sobre o tema, com duração 
aproximada de 50 minutos para cada grupo. As gravações dos grupos focais foram transcritas e o material foi analisado com apoio da técnica de 
análise de conteúdo, com inferência de categorias e subcategorias. O registro das interações originou a classificação de unidades de contexto em 
quatro temas, expostos a seguir com uma fala significativa de cada um: 1-Impressões sobre a leitura: “Eu gosto muito dessas histórias porque a 
gente aprende outras coisas novas, histórias novas, e é bom também porque um dia a gente pode repassar essas histórias para os nossos 
familiares, filhos, alunos... talvez”; 2- Lembranças sobre as histórias: “Eu fui procurar uma que é do Nordeste, só não lembro o nome. Lá do 
Nordeste, eu queria saber mais da história”; 3- Práticas pedagógicas: “Eu sinto felicidade que essa aula é muito legal, a gente ouve histórias, a 
gente faz teatro, a gente desenha, a gente faz muitas atividades legais”; 4- Ausência dessa atividade: “Eu ia ficar muito chateado que eu gosto 
muito da aula de Literatura. Eu gosto das brincadeiras, eu gosto das histórias, eu gosto dos trabalhos”. A análise expõe uma representação social 
da leitura literária ainda em formação. Nesse contexto em que os sujeitos têm contato frequente com o objeto de representação no âmbito de 
uma proposta pedagógica, de modo geral a leitura literária se expressou como algo positivo e prazeroso. A pesquisa revelou a leitura literária 
como um objeto de pertencimento para essas crianças e pode contribuir para a ampliação dessa prática social de leitura em outros contextos 
escolares. Aponta a relevância para novos estudos sobre representações sociais com crianças, para elucidar aspectos significativos da formação 
leitora.
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RESUMO

The Brazilian music had in its formation enormous influence of the African music due to the slave regime in force in the time of Colonial Brazil. 
Even with the imposed regime, Africans who were enslaved did not give up their traditions. Arriving in Brazil, some people from different regions 
and cultures from Africa, united and created new forms of coexistence, religious cults to join the needs of each people. Within these contexts, 
allied to the culture of European origin brought by the settlers, began to develop what we now understand as Brazilian music. According to the 
Brazilian conductor and composer Letieres Leite, all music derived from African music is governed by a rhythmic cell called clave and any clave can 
be studied with a method called the Percussive Universe of Bahia (UPB). Among the rhythmic patterns represented by the clave system, stands 
out the Ijexá, a rhythm that achieved great repercussion in Brazilian popular music. Like other African rhythms, ijexá, originally performed in 
candomblé rituals, left the religious context diffusing in Brazilian profane music. Although traditional candomblé instruments are predominantly 
percussive (rum, rumpi, lé, agogô and gã), can observed a growing tendency to interpret African root rhythms in other instruments, such as: 
guitar , trumpet, saxophone, violin, piano, among others. Therefore, the general objective of this article is to present some possibilities of 
applying ijexá rhythm to the piano. Derived from this, we have three specific objectives: 1) to present the method “Percussive Universe of Bahia” 
(UPB) of Letieres Leite; 2) describe the main characteristics of ijexá rhythm; 3) present exercises based on ijexá rhythm to the piano. In this way, 
we intend to answer the question of the research: How to incorporate rhythmic characteristics of ijexá, to pianistic execution? The justificative for 
this theme  is to contribute with the insertion of ijexá in the pianstic repertoire and by the need of elaboration of academic works to study the 
diverse music used in African traditions, aiming the valorization of this musical segment as a fundamental part of the construction of Brazilian 
popular Music. This research was supported by the bibliographic method explored in the book of Fonseca (2002) and Lakatos and Marconi (2013). 
In the construction of a theoretical foundation, we find scientific sources of authors that have clarified us about contents related to this article, 
such as: Mauleón (2005), who explains about the clave and its importance in African music; Meneses (2014), who analyzes results UPB processes . 
In Cardoso (2006), we find significant information about ijexá in the historical, cultural and religious context; and in Becker (2014), we study a 
proposal of how to use ijexá rhythm in the practice of instrumental improvisation. In the end, the following steps were suggested for the study 
and execution of ijexá rhythm at the piano, based on the principles of the UPB method: 1) familiarization with the clave that governs and 
organizes the whole rhythmic structure of ijexá; 2) the study of rhythmic patterns performed by afoxé’s instruments: agogô, rumpi, lé and caxixi; 
3) execution of the ijexá rhythm in piano, through the exercises of: rhythmic training, technical improvement, piano accompaniment and piano 
solo, all elaborated from the rhythmic patterns of the afoxes.
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RESUMO

Como construir conhecimento em ciências em consonância com a sustentabilidade, a pluralidade dos saberes e o pensamento complexo? Este 
trabalho objetiva avaliar uma experiência didática de abordagem multirreferencial, partindo da premissa de que a liberdade poética e filosófica 
inerente à imaginação e ao pensamento criativo pode ser força motriz na formação integral, desconstrução de barreiras, ampliação dos olhares e 
construção ético-emancipadora de novas realidades. Escolheu-se a utilização de narrativas como articulador disciplinar no desafio da 
complexidade, em acordo com a concepção de Edgar Morin, de distinguir e religar os olhares parciais. A atividade foi desenvolvida no CAp-Uerj, 
em uma aula de ciências, turma do nono ano. No primeiro momento, foi proposta uma produção escrita criativa, mas este resumo focaliza a 
intervenção em classe, pois as produções textuais dos alunos ainda serão interpretadas. Em seguida, foi exibido o episódio Milho da série “Um pé 
de quê?” (Pindorama Filmes) onde foram mostradas, entre conteúdos descritivos e explicativos, lendas mesoamericanas antigas, tradições 
religiosas, festas típicas, música, culinária, agroecologia, poesia, múltiplos saberes costurados pela história do cereal desde seus primórdios até as 
modernas tecnologias das sementes híbridas e transgênicas. A instrução para a produção criativa “Como você imagina a história evolutiva do 
milho?” permitiu pleno espaço de liberdade à imaginação. Não houve exigência de conceitos em ciências para a percepção dos diversos possíveis 
de uma história e das diferentes origens dos saberes. Esta distinção fundamental foi feita após a exibição do filme. Talvez o estranhamento ao 
convite à imaginação livre em uma aula de ciências tenha motivado falas e interrogações do tipo: “Não sei nem por onde começar”; “Mas eu não 
sei nada sobre o milho.” Ou “Posso inventar uma lenda?” Ou “O meu milho pode falar?” Após o filme, interações dialógicas com os alunos 
conduziram a reflexão: “A história imaginada por vocês era parecida com as histórias contadas no filme?” “Qual a relação dessas histórias com a 
sustentabilidade?” “Quais os saberes mostrados?” “Identificamos saberes científicos?” “Quais?” Ou ainda: “Que matérias podemos estudar em 
torno desse tema?” Diversos exemplos justificados compuseram as respostas dos alunos, indicando um ponto de partida para distinguir e religar 
os recortes acerca do tema gerador. Esta abordagem, é importante ressaltar, não exclui absolutamente a apropriação dos conteúdos disciplinares 
mas, além deles, busca ampliar a capacidade de fazer suas interconexões, de explorar a problematização crítica e a criação de hipóteses de 
soluções dentro da reflexão ética. Entre as potencialidades da proposta estão a compreensão das interligações sistêmicas da sustentabilidade, 
das temporalidades e da importância em garantir a diversidade biológica em diferentes dimensões, bem como da responsabilidade social. Como 
principal limite, esbarra-se na forma escolar predominante e nas fronteiras às vezes impermeáveis entre as disciplinas. Como considerações 
finais, a boa recepção da atividade pelos alunos nesta primeira aplicação, mesmo que preliminar, representa motivação para continuar esta 
pesquisa, sobretudo pelo despertar da curiosidade e interesse dos mesmos, elementos indispensáveis à educação científica e não apenas. A 
prática de criar, ouvir e narrar histórias, em sua simplicidade como recurso didático-pedagógico interdisciplinar, abre a perspectiva de construção 
de um programa permanente de atividades, podendo envolver grande parte senão todos os professores da escola, cada um contribuindo com 
seu repertório na orientação contextualizada da construção do conhecimento. Análises mais aprofundadas dos elementos simbólicos presentes 
nas histórias criadas também poderão consistir num exercício pedagógico interessante de autopercepção histórica, da subjetividade, das (re)
significações, de emoções, crenças e de aprendizagens ainda não percebidas.
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RESUMO

Os saneantes têm por finalidade o processo de higienização visando a inativação dos microrganismos, sem eficácia esporicida. Abrangem uma 
diversidade de produtos de limpeza compreendendo os desinfetantes de uso doméstico, que geralmente são selecionados de forma arbitrária 
pelo consumidor. Este, muitas vezes leva em consideração apenas o custo e optam por formulações caseiras ou clandestinas, desconsiderando a 
eficácia antimicrobiana do produto. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vários são os riscos do uso de saneantes 
clandestinos, pois esses produtos não passam por nenhuma avaliação para averiguar sua eficácia e qualidade microbiológica, podendo conferir 
riscos de contaminação. Portanto, os consumidores ficam expostos aos possíveis riscos inerentes ao uso desses produtos não regulamentados. 
Contudo, o objetivo do presente estudo foi analisar a eficácia antibacteriana de saneantes clandestinos vendidos por ambulantes na cidade de 
São Luís-MA. Trata-se de um estudo experimental de caráter descritivo realizada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São 
Luís – MA. Utilizou-se quatro tipos de desinfetantes caseiros obtidos através de vendedores ambulantes de São Luís-MA. Para analisar a atividade 
antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição e ágar difusão com cinco espécies bacterianas: Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883), 
Escherichia coli (ATCC® 25922), Salmonella typhimurium (ATCC® 14028), Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 27853) e Staphylococcus aureus 
(ATCC® 25923). A suspensão bacteriana utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da 
escala de McFarland. Os testes foram realizados em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o 
cloranfenicol 0,02 mg/mL e o álcool 70% como controle negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração 
inibitória mínima) e CBM (concentração bactericida mínima). Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução reveladora de 
crescimento microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação realizou-se a interpretação: o surgimento de cor em tons 
avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço 
que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM.  O teste de Ágar difusão foi realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller 
Hinton. A interpretação dos resultados deu-se a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 
medidas diametralmente opostas. Após a realização dos testes, observou-se que dos quatro desinfetantes avaliados apenas um apresentou 
eficácia antibacteriana, tal efeito variou frente às espécimes e técnicas empregadas. Na microdiluição, constatou-se resultados semelhantes na 
CIM e CBM: 3.12%, diante das estirpes de E. coli, K. pneumoniae, S. typhimurium. Entretanto, frente à espécie P. aeruginosa foi necessária maior 
concentração do produto para que o efeito fosse constatado, apresentando CIM e CBM de 25%. Para o representante dos cocos gram-positivos, 
S. aureus houve variação nos resultados, CIM: 3,12% e CBM: 6,25%. Na técnica de difusão em ágar a linhagem de P. aeruginosa foi a única que 
apresentou resistência ao produto, onde não houve formação de halo de sensibilidade. As espécies K. pneumoniae, E. coli, S. typhimurium e S. 
aureus apresentaram os seguintes tamanhos de halo de sensibilidade: 11mm, 14.3mm, 17.3mm e 13.3mm mostrando um padrão de 
sensibilidade diversificado. Apesar de constatar que um dos produtos analisados apresentou efeito bactericida, conclui-se que o uso dos 
saneantes clandestinos não garante a eficácia antibacteriana esperada de um produto para fins de higienização. Considerando que existem vários 
desses saneantes, é difícil saber ao certo qual deles poderia apresentar o efeito esperado.
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RESUMO

Os agrotóxicos são agentes químicos, físicos ou biológicos capazes de causar alterações na composição da flora ou da fauna, com o intuito de 
preservar produtos agrícolas, pastagens ou florestas de seres vivos considerados nocivos. No Brasil, 527 agrotóxicos são autorizados pela ANVISA. 
Muitos destes são considerados tóxicos para o meio ambiente e para a saúde humana. O uso de agrotóxicos é frequente no Brasil e tem 
aumentado nos últimos anos. O Rio de Janeiro ocupa o décimo lugar no ranking de estados que mais consomem agrotóxicos no país. Em um 
levantamento situacional realizado pelo Ministério da Saúde, foi observado que na região serrana do estado do Rio de Janeiro, os municípios de 
Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro apresentam risco altíssimo de intoxicação humana devido ao perfil da produção agrícola, o consumo de 
agrotóxicos e a população exposta. Neste contexto, é esperado que além do risco de contaminação humana também ocorra contaminação 
ambiental em grau elevado. Objetivo: identificar os principais agrotóxicos utilizados pelos produtores da região rural de Teresópolis-RJ e 
determinar quais apresentam maior potencial de contaminação humana e ambiental. Metodologia: o levantamento dos agrotóxicos utilizados, a 
forma de utilização dessas substâncias e o tipo de cultivo da região foi realizado através da aplicação de um questionário aos agricultores. A partir 
do nome comercial dos agrotóxicos, foram identificados o princípio ativo e a classificação toxicológica dos mesmos utilizando banco de dados de 
acesso livre. A estimativa de contaminação de águas superficiais e subterrâneas foi determinada a partir de índices baseados nas propriedades 
químicas e físicas das substâncias identificadas. Resultados: foi observado que a maior parte dos trabalhadores são do sexo masculino, com idade 
média de 50 anos e com ensino fundamental incompleto. Os cultivos predominantes são hortaliças: alface (comum e crespa), salsa, couve, 
chicória e brócolis. Quase a totalidade das propriedades visitadas utilizavam água captada do rio para irrigação. A maior parte dos locais visitados 
utilizam algum tipo de defensivo agrícola durante o ciclo de crescimento da verdura. A frequência média de uso dos agrotóxicos é de 1 vez a cada 
30 dias. O ingrediente ativo mais utilizado são o mancozebe e a deltametrina. Ambos possuem classificação toxicológica I (extremamente tóxico) 
e risco ambiental II (muito perigoso para o meio ambiente). Conclusões: a região rural de Teresópolis é responsável por grande parte da produção 
de verduras do estado do Rio de Janeiro e se destaca pelo consumo elevado de agrotóxicos. Neste trabalho foi observado que a maioria dos 
produtores rurais utilizam, pelo menos, um defensivo agrícola durante o ciclo de produção e que essas substâncias apresentam níveis elevados de 
toxicidade ambiental.
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RESUMO

Os agentes desinfetantes têm por finalidade o processo de higienização visando a inativação dos microrganismos, sem eficácia esporicida. 
Abrangem uma diversidade de produtos que geralmente são selecionados de forma arbitrária pelo consumidor. Este, muitas vezes leva em 
consideração apenas o custo e optam por formulações caseiras ou clandestinas, desconsiderando a eficácia antimicrobiana do produto. Segundo 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vários são os riscos do uso de desinfetantes sem regulamentação, pois esses produtos não 
passam por nenhuma avaliação para averiguar sua eficácia e qualidade microbiológica, podendo conferir riscos de contaminação. Portanto, os 
consumidores ficam expostos aos possíveis riscos inerentes ao uso desses produtos não regulamentados. Contudo, o objetivo do presente estudo 
foi verificar a atividade antibacteriana de desinfetantes caseiros  comercializados por ambulantes na cidade de São Luís-MA. Tarta-se de um 
estudo experimental de caráter descritivo realizada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São Luís – MA. Utilizou-se quatro 
tipos de desinfetantes caseiros obtidos da compra de vendedores ambulantes de São Luís-MA. Para analisar a atividade antibacteriana realizou-se 
ensaios de microdiluição e ágar difusão com cinco espécies bacterianas: Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883), Escherichia coli (ATCC® 25922), 
Salmonella typhimurium (ATCC® 14028), Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 27853) e Staphylococcus aureus (ATCC® 25923). A suspensão
bacteriana utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os 
testes foram realizados em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o cloranfenicol 0,02 mg/mL e o 
álcool 70% como controle negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e CBM 
(concentração bactericida mínima). Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução reveladora de crescimento microbiano, CTT (2,3,5 
trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação realizou-se a interpretação: o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento 
microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento 
visível para evidenciar a CBM.  O teste de Ágar difusão foi realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller Hinton. A interpretação dos 
resultados deu-se a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente 
opostas. Após a realização dos testes, observou-se que dos quatro desinfetantes avaliados apenas um apresentou eficácia antibacteriana, tal 
efeito variou frente às espécimes e técnicas empregadas. Na microdiluição, constatou-se resultados semelhantes na CIM e CBM: 3.12%, diante 
das estirpes de E. coli, K. pneumoniae, S. typhimurium. Entretanto, frente à espécie P. aeruginosa foi necessário maior concentração do produto 
para que o efeito fosse constatado, apresentando CIM e CBM de 25%. Para o representante dos cocos gram-positivos, S. aureus houve variação 
nos resultados, CIM : 3,12% e CBM: 6,25%. Na técnica de difusão em ágar a linhagem de P. aeruginosa foi a única que apresentou resistência ao 
produto, onde não houve formação de halo de sensibilidade. As espécies K. pneumoniae, E. coli, S. typhimurium e S. aureus apresentaram os 
seguintes tamanhos de halo de sensibilidade: 11mm, 14.3mm, 17.3mm e 13.3mm mostrando um padrão de sensibilidade diversificado. Apesar de 
constatar que um dos produtos analisados apresentou efeito bactericida, conclui-se que o uso dos saneantes clandestinos não garante a eficácia 
antibacteriana esperada de um produto para fins de higienização. Considerando que existem vários desses desinfetantes caseiros, é difícil saber 
ao certo qual deles poderia apresentar o efeito esperado.
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RESUMO

No Brasil, o sistema comercial de troca de bens e valores por moedas de ouro, prata e cobre existe desde o início da colonização de Portugal. Ao 
contrário das moedas, as notas de papel fornecem uma grande área de superfície para fixação e proliferação de bactérias que podem servir como 
vetores para transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de duas formulações de 
álcool 70%, frente amostras de bactérias. Foram utilizadas linhagens bacterianas dos gêneros: Staphylococcus aureus, Citrobacter freundii e 
Serratia liquefaciens, provenientes de cédulas monetárias doadas para este experimento. Os antissépticos utilizados foram o Álcool a 70% líquido 
(UNIPHAR®) e Álcool a 70% em gel (Fresh Becker®). Para padronização do inoculo, as colônias bacterianas foram coletadas e suspendidas em 3ml 
de salina a 0,85%; a turvação da suspensão foi comparada com a escala de MacFarland 0,5, que equivale a 108 UFC/mL (Unidade Formadora de 
Colônia). Em seguida, foi realizada a técnica de microdiluição em microplacas de 96 poços, para determinação da Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM), em cada poço foi adicionado 100µL de caldo BHI (Brain Heart Infusion), após homogeneização 
com 100µL de álcool, foram realizadas diluições seriadas. Adicionou-se 10µL de suspensão bacteriana e incubados a 37ºC por 24h. Em seguida, 
foram adicionados em cada poço das placas 10µl do CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazolium), após 3h de incubação, a leitura foi realizada. 
Utilizou-se como controle positivo 100µl de clorexidina a 2% e como controle negativo utilizou-se salina estéril, todo o experimento fora feito em 
duplicata. Os resultados obtidos mostraram que os produtos apresentaram atividade antimicrobiana frente às espécies bacterianas avaliadas. A 
formulação líquida do álcool a 70% apresentou resultados iguais de CIM e CBM para C. freundii e S. liquefaciens de 0,04464 µg/ml; 
diferentemente para S. aureus apresentou variação na CIM e CBM, 0,35714 µg/ml e 0,71428 µg/ml, respectivamente. A formulação em gel 
demonstrou, para C. freundii, resultados de 0,35714 µg/ml para CIM e CBM; para S. liquefaciens apresentou CIM e CBM também semelhante, na 
concentração 0,0892 µg/ml. Em relação a S. aureus, a formulação em gel apresentou CIM igual a 0,71428 µg/ml, entretanto não apresentou 
resultado para CBM, pois se evidenciou crescimento bacteriano na placa semeada. Conclui-se que as formulações do álcool 70 % apresentaram 
diferentes variações em relação as CIM e CBM, entretanto ressalta-se que a espécie S. aureus demonstrou potencial de resistência na formulação 
em gel.
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RESUMO

No Brasil o sistema comercial de troca de bens e valores por moedas de ouro, prata e cobre existe desde o início da colonização de Portugal. Ao 
contrário das moedas, as cédulas de papel moeda fornecem uma grande área de superfície mais porosa, facilitando a fixação e proliferação de 
bactérias. Desta forma, as cédulas monetárias podem servir como fômites para transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos. 
Como medida de precaução contra a contaminação microbiana, muitas pessoas usam produtos considerados antissépticos para higienizar as 
mãos, como sabonetes e formulações contendo álcool 70%. No entanto, o uso incorreto ou a possibilidade de resistência microbiana pode 
interferir na eficácia desses produtos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de duas formulações de álcool 70% frente a bactérias 
isoladas de cédulas monetárias. Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental de natureza descritiva com abordagem quantitativa, desenvolvida 
nos meses de março a maio de 2019, no laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade Estácio de São Luís. Utilizou-se duas 
formulações de álcool 70%: gel e líquida, obtidas através da compra em ponto comercial (por fins éticos, não serão mencionadas as marcas dos 
produtos). Para verificar a eficácia antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e 
CBM (concentração bactericida mínima) dos produtos avaliados. O ensaio foi efetivado com 03 espécies distintas: Staphylococcus aureus, 
Citrobacter freundii e Serratia liquefaciens, que haviam sido previamente isoladas de cédulas monetárias de circulação em uma feira de São Luís-
MA e cedidas para o desenvolvimento do presente estudo. O experimento foi iniciado a partir do preparo das suspensões bacterianas em solução 
salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Assim, aplicou-se a técnica de microdiluição em caldo utilizando microplacas 
de 96 poços. Em cada microplaca, separadamente, foram adicionados 100µl de caldo BHI (Brain Heart Infusion) e após homogeneização com 100
µl dos produtos testados (separadamente), foram realizadas diluições seriadas e adicionou-se 10µl de suspensão bacteriana. Optou-se por 
realizar os testes em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se clorexidina a 2% e como controle 
negativo a solução salina estéril. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução reveladora de crescimento microbiano, CTT (2,3,5 
trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação realizou-se a interpretação: o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento 
microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento 
visível para evidenciar a CBM. Com a realização do experimento foi possível evidenciar diferenças nos resultados obtidos diante das duas 
formulações de álcool 70%. A formulação líquida apresentou resultados iguais para CIM e CBM frente às linhagens de C. freundii e S. liquefaciens: 
0,04464 µg/ml; diferentemente, para S. aureus constatou-se variação: 0,35714 µg/ml e 0,71428 µg/ml, para CIM e CBM, respectivamente. Diante 
da formulação em gel, a espécie C. freundii, foi a única a apresentar CIM e CBM iguais: 0,35714 µg/ml; para S. liquefaciens obteve-se 0,0892 
µg/ml e 0,17857 µg/ml para CIM e CBM, concomitantemente. Em relação a cepa de S. aureus, a formulação em gel não apresentou efeito 
bactericida, evidenciando apenas a capacidade bacteriostática: CIM igual a 0,71428 µg/ml. Ressalta-se que podem ocorrer variações dos 
resultados quando empregada outra técnica metodológica e marcas diferentes das utilizadas no presente estudo. Diante do exposto, conclui-se 
que das duas formulações de álcool 70% aqui avaliadas, a formulação líquida apresentou melhor efeito antibacteriano frente às espécimes 
isoladas de cédulas monetárias.
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RESUMO

No Brasil, o sistema comercial de troca de bens e valores por moedas de ouro, prata e cobre existe desde o início da colonização de Portugal. Ao 
contrário das moedas, as notas de papel fornecem uma grande área de superfície para fixação e proliferação de bactérias que podem servir como 
vetores para transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do álcool 70%, frente 
amostras de bactérias. Foram utilizadas linhagens bacterianas dos gêneros: Staphylococcus aureus, Citrobacter freundii e Serratia liquefaciens, 
provenientes de cédulas monetárias doadas para este experimento. Os antissépticos utilizados foram o Álcool a 70% líquido (UNIPHAR®) e Álcool 
a 70% em gel (Fresh Becker®). Para padronização do inoculo, as colônias bacterianas foram coletadas e suspendidas em 3ml de salina a 0,85%; a 
turvação da suspensão foi comparada com a escala de MacFarland 0,5, que equivale a 108 UFC/mL (Unidade Formadora de Colônia). Em seguida, 
foi realizada a técnica de microdiluição em microplacas de 96 poços, para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 
Bactericida Mínima (CBM), em cada poço foi adicionado 100µL de caldo BHI (Brain Heart Infusion), após homogeneização com 100µL de álcool, 
foram realizadas diluições seriadas. Adicionou-se 10µL de suspensão bacteriana e incubados a 37o C por 24h. Em seguida, foram adicionados em 
cada poço das placas 10µl do CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazolium), após 3h de incubação, a leitura foi realizada. Utilizou-se como controle 
positivo 100µl de clorexidina a 2% e como controle negativo utilizou-se salina estéril, todo o experimento fora feito em duplicata. Os resultados 
obtidos mostraram que os produtos apresentaram atividade antimicrobiana frente aos microrganismos: Citrobacter freundii, Serratia liquefaciens 
e Staphylococcus aureus. A formulação líquida do álcool a 70% apresentou resultados iguais de CIM e CBM para C. freundii e S. liquefaciens de 
0,04464 µg/ml; para S. aureus apresentou CIM e CBM igual a 0,35714 µg/ml e 0,71428 µg/ml, respectivamente. A formulação em gel 
demonstrou, para C. freundii, resultados iguais de 0,35714 µg/ml para CIM e CBM; para S. liquefaciens apresentou CIM e CBM iguais a 0,0892 
µg/ml, respectivamente. Em relação a S. aureus, a formulação em gel apresentou CIM igual a 0,71428 µg/ml, entretanto não apresentou 
resultados para CBM, pois se evidenciou crescimento bacteriano na placa semeada. Diante do que foi abordado no presente trabalho, pode-se 
concluir que a aparição de microrganismos cada vez mais resistentes, como é o caso do S. aureus, é motivo de atenção, e ressalta a importância 
do investimento nas pesquisas tanto sobre a prevalência das infecções por este agente, quanto para a descoberta de novas estratégias eficazes.
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RESUMO

Os óleos essenciais constituem um dos mais importantes grupos de matérias químicas com várias propriedades medicinais caracterizado como 
compostos voláteis, aromáticos, em geral odofíferas e ricos em monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanóides e ésteres, metabólitos que 
conferem suas características organolépticas. Possuem grande aplicação na perfumaria, cosméticos, alimentos e como medicamento. A maioria 
dos óleos essenciais, quando empregada em concentrações adequadas, apresenta a propriedade de danificar microrganismos, resultando nas 
atividades antiviral, antifúngica e antibacteriana.  A espécie Aeollanthus suaveolens é rica em óleos essenciais muito utilizados na medicina 
popular por apresentar atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e analgésica. Objetivo: O presente teve como objetivo avaliar a atividade 
antibacteriana do óleo essencial da espécie A. suaveolens. Metodologia: O processo de obtenção do óleo essencial foi realizado por 
hidrodestilação em aparato do tipo Clavenger e a identificação das substâncias presentes no óleo essencial foi feita por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrômetro de massas CG/EM. A atividade microbiológica foi realizada pelo método de concentração inibitória mínima (CIM) com 
cepas Gram positivas e Gram negativas. Resultados: Nas análises cromatográficas, os constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de 
A. suaveolens foram linalol (40%) e o (Z)-b-Farneseno (32,4%), tendo sido identificados em concentrações menores o α-Terpineol (2,96 %), 
Asacridole (2,17%), α-Barbateno (2,49%) e Cis-α-Bergamoteno (1,22%). O óleo essencial obteve efeito inibidor sobre as espécies S. aureus (1,0 
mg/ml), P. mirabilis (0,5 mg/ml), P. aeruginosa (0,5 mg/ml), e E. faecalis (0,5 mg/ml). Conclusões: O óleo essencial de A. suaveolens obteve 
eficiência nas cepas bacterianas empregadas. Este estudo abre perspectiva para o uso sustentável da espécie vegetal como agente 
antibacteriano, passível de ser reproduzida como medicamento fitoterápico.
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RESUMO

Dengue (DENV) is an arthropod-borne emerging viral disease with clinical manifestations ranging from asymptomatic to severe forms including 
severe plasma leakage, bleeding and hypovolemic shock in affected individuals. Patients with severe disease often exhibit a ‘cytokine storm’, with 
high serum levels of cytokines and chemokines which may exacerbate pathogenesis. Cytokines may act either as inflammatory mediators or 
modulatory molecules during severe dengue and the role of cytokines in disfunctions of vascular endothelial cells that lead to plasma leakage has 
been already described. However, the role of immuneactivation in clinical outcome is still unclear. Herein, we investigated the cytokine profile in 
the blood of DENV positive patients with different clinical manifestations as a tool for early prediction of disease severity. A total of 30 dengue 
patients were enrolled in this study. From these, 8 were classified as dengue without warning signs (DwoWS), 16 as dengue with warning signs 
(DwWS) and 6 as severe dengue (SD), following the new dengue classification. Plasma levels of 17 different types of cytokines, chemokines, 
adhesion molecules and growth factors were assessed by multiplex fluorescent microbead immunoassay and compared between the diferente 
patients groups. Association between levels of cytokines and clinical parameters such as platelet counts and hematocrit were also determined. 
Increased levels of IL-1β, MIP-1β, MCP-1, TNF-α, IL-6, IL-17 were observed among patients with DwWS and/or SD (p<0.05). Moreover, MIP-1β 
levels were negatively correlated with platelets counts (p><0.01) and hematocrit (p><0.05) both in severe dengue patients. The cytokine profile 
described here is important to better understand the role of immuneactivation in the DENV pathogenesis and may help to define biomarkers to 
identify patients at risk of developing severe dengue disease and to contribute to the establishment of more attention and 
therapeutic/hospitalization
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RESUMO

A hepatite A faz parte do grupo das chamadas “Doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado” (DRSAI). O município de Macapá tem 
bairros com elevada vulnerabilidade econômica, social e ambiental, o que torna necessário conhecer os padrões epidemiológicos das doenças 
associadas à falta de saneamento dentre as quais, a hepatite A. OBJETIVOS: Descrever a epidemiologia e a distribuição espacial dos casos de 
hepatite A no município de Macapá no período de 2014 a 2017. METODOLOGIA: Realizou-se estudo epidemiológico descritivo, de caráter 
retrospectivo e ecológico utilizando dados obtidos do Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Lacen, Amapá.  A partir dos endereços 
cadastrados foram obtidas as coordenadas latitude e longitude utilizando os recursos do Google Maps e Google Earth, os mapas de distribuição 
espacial foram elaborados na Secretaria de Meio Ambiente com base na carta cartográfica digital do Governo do Estado e Exército Brasileiro. 
RESULTADOS: Foram realizadas 3.027 sorologias de indivíduos oriundos dos diversos municípios do Estado, desses 870 apresentaram resultado 
reagente. Macapá foi o que apresentou o maior número de casos, ou seja, 627 (73,5%). Observou-se uma redução acentuada no número de casos 
no biênio 2016-2017 (81 casos) quando comparados com 2014-2015 (546 casos). A faixa etária mais acometida foi de 1 a 10 anos, seguida de 11 a 
20 anos e análise da distribuição espacial demonstrou que as maiores incidências ocorreram nos bairros da periferia que não eram abastecidos de 
forma regular com água tratada e/ou usavam poços amazonas e nos bairros próximos de áreas de ressacas. CONCLUSÃO: O município de Macapá 
apresenta diversos fatores sociais e ambientais que favorecem o aparecimento de doenças de transmissão hídrica tais como o grande número de 
pessoas que vivem em palafitas ou moradias insalubres, presença de lixo nas vias públicas, construção de fossas próximas a poços de água, rede 
de esgoto e abastecimento de água deficitária. Por isso, investimentos em infra-estrutura urbana são necessários para reduzir ainda mais os casos 
de hepatite A no município de Macapá. Espera-se que este trabalho contribua para o conhecimento científico e para ajudar os gestores no 
planejamento dos recursos para adoção de medidas de prevenção e controle dessa doença.
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RESUMO

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada pela presença e/ou invasão de microrganismos na via urinária, independentemente do tecido 
atingido. Estudos apontam que esse tipo de infecção está entre os quatro tipos mais comuns de infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRA´s), com cerca de 40 a 45% dos casos. O uso de cateteres vesicais é um fator de risco, estando associado a 80% dos casos de ITU, podendo 
estar relacionado ao tempo de uso, material de fabricação do cateter, sexo, idade e condições do paciente. Apesar de o trato urinário ser estéril, a 
inserção de um cateter vesical requer a execução correta de técnicas assépticas para minimizar o risco de contaminação. Várias espécies 
bacterianas são comumente  relacionadas  a  esse  tipo  de  infecção, dentre as  espécies bacterianas, destaca-se a alta prevalência de Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus nos diagnósticos de ITU. Tais microrganismos apresentam um mecanismo de virulência 
comum, a habilidade de aderência a superfícies   inanimadas.  A adesão bacteriana configura um dos passos fundamentais na patogênese das 
infecções,  ocorrendo  em  duas  fases  distintas: fase reversível e fase   irreversível. Tal processo representa enorme preocupação na assistência 
clínica, dada a sua evidente influência sobre a morbimortalidade dos pacientes  pensando  assim  este trabalho objetivou-se verificar a habilidade 
para adesão à cateter vesical por linhagens bacterianas padrão. Para evidenciar a habilidade de adesão utilizou-se cinco linhagens bacterianas 
padrão:   Staphylococcus aureus (25923), Klebsiella pneumoniae (700603), Escherichia coli (25922), Salmonella      typhi (14024) e Pseudomonas 
aeruginosa (27853). Primeiramente, suspensões bacterianas foram preparadas em solução salina 0,9% e padronizadas de acordo com a turbidez 
0,5 da escala de MacFarland. Os corpos de prova foram padronizados, cortou-se fragmentos de 0.5 mm de diâmetro de um cateter vesical de 
látex siliconado.  Cada  corpo  de  prova  foi  mantido,  separadamente,  em  tubos  contendo  5  mL  de  caldo  BHI (previamente  esterilizados),  
onde   adicionou-se   0,1  mL   da   suspensão   bacteriana   e  incubou-se   em estufa  a  37ºC/3h.  Posteriormente, os corpos de prova foram 
lavados com solução salina e transferidos para tubos com 5 ml de solução salina para serem  agitados  com  o auxílio  do Vórtex  por 30  segundos, 
para que  as  células  bacterianas  aderidas pudessem desprender do cateter avaliado. Em seguida retirou- se 0.1ml de cada suspensão agitada, 
semeou-se em placas com meio Ágar Mueller Hinton e incubou-se em estufa bacteriológica a 37ºC/24h para proceder com a contagem das 
Unidades Formadoras de Colônia (UFC). Na análise dos resultados, constataram-se variações na intensidade de adesão a partir da contagem de 
UFC, a espécie que apresentou maior habilidade de adesão foi a E. coli com 670 UFC, em seguida:  S. typhi com 417  UFC,  S.  aureus com 46 UFC, 
K. pneumoniae 264 UFC e apenas 70 UFC foram  contabilizadas diante  da  linhagem  de  P.  aerugionsa.  A aptidão para a adesão da  E. coli  aqui  
evidenciada,  pode  ser mediada  pelas  adesinas,  hidrofobicidade,  diferentes  tipos  de  fímbrias  e  formação  de  biofilme,  que configuram 
mecanismos de virulência.  Apesar de apresentar menor habilidade de adesão diante do cateter avaliado, a P. aerugionsa é considerada uma 
bactéria de grande potencial patogênico. A  compreensão  dos  mecanismos  de  patogenicidade  que  envolvem  a  adesão  bacterianas é  de  
suma importância, uma vez que possibilita predizer se a habilidade para tal fator de virulência é favorável ou não  diante  do  uso  de  cateter  
vesical.  Com o conhecimento obtido neste trabalho torna-se mais que necessário  enfatizar  os  cuidados  que  deve-se  tomar  com  a  execução  
dos  procedimentos  ao  paciente  e escolher  materiais menos susceptíveis à adesão bacteriana, tendo em vista minimizar complicações ao 
paciente.
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RESUMO

Com o aumento significativo no setor de cosméticos principalmente das maquiagens, a grande inquietação é a forma em que as pessoas utilizam 
e armazenam batons, bases líquidas, rímeis e demais tipos de maquiagem. Questiona-se também os cuidados que os usuários possuem tendo em 
vista minimizar os riscos de contaminantes microbiológicos, uma vez que diversas espécimes são consideradas contaminantes de produtose de 
maquiagem. Dentre os microrganismos contaminantes que podem ser patogênicos, destaca-se a espécie Staphylococcus aureus, que são cocos 
gram- positivos, imóveis, não esporulados e normalmente não encapsulados. A literatura relata diferentes fatores de virulência produzidos por tal 
bactéria, como exoenzimas, biofilme e toxinas, destacando-se as hemolisinas. Tais fatores são mediadores no processo patogênico, podendo 
resultar em bacteremias, sepse, pneumonia, dentre outras doenças. Assim, o presente estudo objetivou identificar cepas de S. aureus produtores 
de hemolisinas a partir de bases líquidas. Trata-se de um estudo experimental, descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido no mês de 
novembro de 2018. A pesquisa foi realizada na Faculdade Estácio de São Luís, onde foram coletadas vinte (20) amostras de bases líquidas.A coleta 
foi realizada com a utilização de EPI’s a fim de evitar contaminação, utilizou-se swabs estéreis e Caldo BHI (Brain Heart Infusion) adicionados em 
tubos de ensaios organizados em grades plásticas e transportados em caixa térmica. Posteriormente, as amostras foram imediatamente 
conduzidas para análise no laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade Estácio de São Luís. Inicialmente, os tubos com as coletas 
foram incubados em estufa microbiológica a 37°C/ 24 horas e em seguida, as amostras  que apresentaram turbidez, foram semeadas em placas 
de Petri contendo Ágar Manitol  Salgado e Ágar Sangue. Após o crescimento procedeu-se com a coloração de Gram e  àqueles cocos Gram-
positivos foram submetidos às provas de catalase e coagulase para  diferenciação de espécies do gênero Staphylococcus. Apenas as amostras de 
S. aureus, foram submetidas à investigação das hemolisinas, a partir da picada central em placas de Ágar sangue 5%, contendo sangue humano 
de diferentes tipos: A, B, AB e O. Considerou-se positiva para capacidade hemolítica apenas àquelas amostras que apresentaram a formação de 
halo de em torno do crescimento bacteriano. Após a análise das bases líquidas, verificou-se que das 20 amostras coletadas, houve crescimento 
microbiano em 19 amostras, mas, apenas 9 (47,36%) constatou-se crescimento de cepas de Staphylococcus aureus. Quanto a produção de 
hemolisinas, obteve-se uma variação na capacidade hemolítica: 55.5%, 77.7%,66.6% e 44.4%, diante dos tipos sanguíneos O,A,B e AB, 
respectivamente. Assim, pode-se concluir que as bases líquidas podem ser consideradas veículos de transmissão de S. aureus produtor de 
hemolisinas. Fato que merece atenção pela possibilidade de desenvolvimento de infecções decorrentes do uso desses produtos, sugerindo que o 
compartilhamento de maquiagens pode conferir riscos à saúde dos envolvidos.
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RESUMO

A sepse é definida como uma Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, decorrente de uma infecção, possuindo uma apresentação clínica 
variada, com excessiva produção e ativação de mediadores e células inflamatórias. Já foi demonstrado um potente efeito anti-inflamatório das 
lectina de Lonchocarpus araripensis (LAL) em modelo agudo de edema de pata e peritonite. Dessa forma esse estudo teve como objetivo avaliar o 
efeito da LAL na modulação de citocinas e estresse oxidativo presentes no processo inflamatório de ratos sépticos. Para tanto, foram utilizados 
ratos Wistar machos (280 a 330 g), manipulados de acordo com os princípios éticos estabelecidos (CEUA/UECE N° 3156002/2017) e tratados com 
LAL (1 mg/Kg: e.v.) ou salina estéril 30 minutos antes da Ligação e Punção Cecal (CLP) ou simulação do ato cirúrgico (SHAM). A técnica de CLP foi 
realizada por meio de dez perfurações com agulha estéril (18 G) após laparotomia e exposição do ceco. Após 24 h da indução, os animais foram 
eutanasiados para a coleta do fluido peritoneal para dosagens, em leitor de microplacas, de interleucinas 6 e 1β (IL-6 e IL-1β) (ELISA), de nitrito 
(NO2-) (GRIESS), malonidilaldeído (MDA) (TBARS) e mieloperoxidase (MPO) (BRADLEY). Após 24 h de indução da sepse, foram detectadas altas 
concentrações das citocinas IL-1b, em 14x (627,345 ± 75,55 vs Sham: 29,5991 ± 20 µ/mL) e IL-6 em 29x (447, 677 ± 143,49 vs Sham: 31,4568 ± 
9,546). O pré-tratamento com a LAL reduziu em 70% os níveis de IL-1b (135,899 ± 35,24) e em 78% os de IL-6 (138,785 ± 32,778). Os níveis NO2-
(indicativo de óxido nítrico) no fluido peritoneal aumentaram 4,8x em animais septicos (4,1 ± 1,2 vs Sham: 0,8 ± 1,6 µg/mL), voltando aos valores 
basais com o pré-tratamento com a LAL (0,6 ± 1,7 µg/mL). Nos animais sépticos, a concentração de MDA (indicativo de peroxidação lipídica) 
aumentou em 27x (194,6 ± 39,3 vs Sham: 7,09 ± 7,6 µg/m), bem como a atividade da enzima MPO (indicativo de migração neutrofílica) em 16,5x 
(72,6 ± 23 vs Sham: 4,3 ± 5,7 µg/ml). O tratamento com LAL reduziu os níveis de MDA em 63% (76,84 ± 16 vs CLP 24: 194,6 ± 40 µg/mL) e a 
atividade da MPO em 70% nas primeiras 24 horas (63,78 ± 5,63 µg/mL). Conclui-se que a lectina de Lonchocarpus araripensis previne o quadro 
inflamatório 24 h após indução da sepse no modelo de CLP através da redução de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e IL-1β, bem como do 
estresse oxidativo induzido por nitrito, peroxidação lipídica e migração neutrofílica.

Saúde

Biomedicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: adailton.jason@hotmail.com IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

Autor(es): Adailton Pinheiro Barros; Anne Karoline Aguiar da Cruz; David Wesley de Sousa Pinto; Iara Santos Da Silva; Fernanda 
Costa Rosa

Palavra(s) Chave(s): Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Periplaneta americana; Fatores de virulência

Título: PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS E FATORES DE VIRULÊNCIA DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE PERIPLANETA 
AMERICANA

Curso: Biomedicina

Saúde

RESUMO

A Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa de interesse médico, normalmente encontrada na microbiota humana e de alguns animais, 
causadora de distúrbios intestinais ou infecções urinárias. Outra bactéria patogênica é o Staphylococcus aureus, do grupo dos cocos gram-
positivos, frequentemente encontrados na pele e fossas nasais, podendo provocar doenças que vão desde uma infecção simples até infecções 
graves. Atualmente uma das grandes dificuldades na prevenção das patogenias ocasionadas por esses microrganismos está na crescente 
prevalência de resistência bacteriana. Causada pela mutação espontânea, facilitada pela recombinação de genes e através do compartilhamento 
de plasmídeos, essa resistência também pode ser ocasionada pelo uso indiscriminado de antibióticos, podendo ocorrer em várias espécies 
diferentes, especialmente em bacilos gram-negativos. Esses microrganismos patogênicos podem ser carreados por insetos como, por exemplo, 
baratas, tornando o problema mais grave quando associados aos alimentos contaminados. As baratas, são os insetos mais comumente 
encontrados no convivío humano, pela disponibilidade de abrigo, alimento e água. A Periplaneta americana, espécie mais prevalente no Brasil, 
também chamada de barata-de-esgoto ou barata voadora, são insetos que evitam a luz e se adaptam aos ambientes domésticos, hospitalares e 
estabelecimentos comerciais, sendo importantes do ponto de vista sanitário. Este trabalho teve como objetivo verificar os fatores de virulência e 
o perfil de resistência das espécies de Escherichia coli e Staphylococcus aureus isolados de baratas da espécie Periplaneta americana. Neste 
estudo foram coletadas 8 amostras de baratas de três bairros distintos de São Luís, na qual foram identificadas 4 linhagens de Escherichia coli e 3 
de Staphylococcus aureus. Os isolados foram analisados quanto as suas propriedades de virulência, onde foi constatado a ausência de produção 
de fosfolipase em todas as amostras, produção de hemolisinas por todas os isolados de Staphylococcus aureus e por algumas Escherichia coli. No 
entanto, o perfil de sensibilidade a determinados antibióticos foi realizado somente com a Escherichia coli, que se mostrou resistente a dois 
antibióticos, Penicilina e Clindamicina.
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RESUMO

A doença de Chagas (DC), causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, apresenta duas fases distintas. A fase aguda caracteriza-se por alta 
parasitemia e sintomas inespecíficos, enquanto na fase crônica a parasitemia é intermitente e os pacientes podem apresentar comprometimento 
cardíaco, digestivo ou neurológico décadas após a infecção inicial. A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é a manifestação clínica mais 
expressiva da DC, caracterizada por inflamação fibrogênica composta por macrófagos e células T CD8+ e T CD4+. Os receptores e ligantes das CC-
quimiocinas coordenam a migração celular para o tecido cardíaco e sua expressão é controlada por polimorfismos genéticos. Este estudo tem 
como objetivo principal investigar a influência da composição genética do portador da DC na suscetibilidade à CCC. Um estudo de associação do 
tipo caso-controle foi realizado com 406 indivíduos soropositivos para DC atendidos no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca 
(PROCAPE-PE). Os pacientes foram classificados como não-cardiopatas (grupo A, n = 110) ou cardiopatas (grupo B1 [leve], n = 163; grupo C 
[grave], n = 133). As amostras biológicas de cada paciente foram avaliadas quanto à presença de polimorfismos de base única (SNPs) nos genes 
CCL2 (rs1024611), CCL5 (rs2107538, rs2280788), CCR1 (rs3181077, rs1491961, rs3136672) e CCR5 (rs1799987). A análise dos dados genéticos foi 
feita por regressão logística, com ajuste para gênero e etnia. O estudo mostrou associação de heterozigotos CT (OR = 0.5, P-value = 0.04) e 
carreadores do alelo T  (OR = 0.5, P-value = 0.01) para o gene CCL5 -403 (rs2107538)  com proteção contra CCC, quando comparamos pacientes 
sem cardiopatia (grupo A, controle) e pacientes com cardiopatia grave (grupo C, caso). A análise dos demais SNPs não mostrou associação 
significativa. Assim, nossos resultados indicam influência da composição genética dos pacientes no desfecho clínico da forma cardíaca da DC 
crônica na coorte estudada. O entendimento dos mecanismos que controlam a colonização do tecido cardíaco por células do sistema imune pode 
contribuir para melhorar o prognóstico dos portadores da DC.
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RESUMO

A contaminação microbiana em cosméticos pode ocorrer desde a sua fabricação até a sua utilização, podendo desencadear grandes danos à 
saúde do consumidor. A maquiagem é usada na rotina diária de muitas pessoas que por vezes compartilham com amigos e familiares, facilitando 
o processo de contaminação e tornando-se fômites na disseminação de microrganismo. Tal fato ressalta a necessidade de uma atenção maior 
quanto aos cuidados com os produtos de maquiagem, devido à facilidade de crescimento de microrganismos em bases, batons, brilhos labiais, 
dentre produtos que podem propiciar fontes de nutrientes. Dentre os microrganismos contaminantes que podem ser patogênicos, destaca-se a 
espécie Staphylococcus aureus presente na microbiota da pele e da mucosa nasal na maioria das pessoas saudáveis. Entretanto, essa bactéria 
pode ser responsável por infecções em diferentes sítios anatômicos, já que podem expressar diversos mecanismos de virulência como: adesão e 
invasão celular, produção de hemolisinas e formação de biofilme, ocasionando assim danos às células dos hospedeiros e protegendo a bactéria 
do sistema imunológico. Esses mecanismos estão associados ao desenvolvimento de simples infecções de pele como espinhas, celulites e 
furúnculos até infecções mais complicadas, como meningite, sepse, ceratite, endocardite, síndrome do choque tóxico, entre outras. Diante do 
exposto, o presente estudo objetivou isolar e verificar o potencial hemolítico de cepas de S. aureus oriundos de batons. Trata-se de um estudo 
experimental, descritivo, com abordagem quantitativa. Foi realizado no mês de novembro de 2018, em uma faculdade particular de São Luís- MA, 
onde foram coletadas 20 amostras de batons provenientes de alunos da instituição supracitada. As coletas foram realizadas com a utilização de 
EPI’s a fim de evitar contaminação, utilizando swabs estéreis e Caldo BHI (Brain Heart Infusion) adicionados em tubos de ensaios organizados em 
grades plásticas e transportados em caixa térmica. Posteriormente, as amostras foram imediatamente conduzidas para análise no laboratório de 
Microbiologia e Parasitologia da Faculdade Estácio de São Luís. Inicialmente, os tubos com as coletas foram incubados em estufa microbiológica a 
37°C/ 24 horas. Em seguida, as amostras que apresentaram turbidez, foram semeadas em placas de petri contendo Ágar Manitol Salgado e Ágar 
Sangue, após o crescimento, procedeu-se com a coloração de Gram e àqueles cocos Gram-positivos foram submetidos às provas de catalase e 
coagulase para diferenciação de espécies do gênero Staphylococcus. Apenas as amostras que apresentaram crescimento de S. aureus, foram 
submetidas à investigação do padrão de hemólise por picada central em placas de Ágar sangue 5%, contendo sangue humano de diferentes tipos: 
A, B, AB e O. Considerou-se positiva para capacidade hemolítica apenas àquelas amostras que apresentaram a formação de halo de em torno do 
crescimento bacteriano. A análise realizada em 20 amostras de batons evidenciou que 16 amostras (31,37%) apresentaram contaminação 
microbiológica, entretanto, apenas 4(44%) apresentaram crescimento de Staphylococcus aureus. Diante dos tipos sanguíneos, observou-se que as 
cepas avaliadas apresentam maior afinidade ao sangue tipo A, pois todas as amostras forma capazes de causar a hemólise em tal sangue. 
Diferentemente, nos tipos sanguíneos B, AB e O, observou-se variação na expressão fenotípica das hemolisinas: 25%, 75% e 50%, 
respectivamente. Diante dos dados obtidos, conclui-se que o compartilhamento de batons pode configurar em uma forma de contaminação de 
cepas de S. aureus com potencial hemolítico. Fato que configura riscos à saúde humana, uma vez que essa espécie pode ser oportunista e 
desencadear infecções de diferentes intensidades.
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RESUMO

A tuberculose (TB) é a principal causa de óbito por doença infectocontagiosa por único agente. O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 
80% do total de casos da doença em todo o mundo e a Bahia configura-se como a 4ª capital brasileira em número absoluto da doença. O núcleo 
familiar desempenha papel importante como suporte no enfrentamento da doença e na conclusão do seu tratamento. Portanto, avaliar a 
concepção de qualidade de vida dos pacientes, relacionada às suas relações familiares, ajuda-nos a compreender determinados comportamento. 
Nosso objetivo é avaliar quantitativamente a influência das relações familiares e a percepção de qualidade de vida dos pacientes no processo de 
adesão ou abandono do tratamento anti-TB. Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários WHOQOL e APAGAR em pacientes 
com TB pulmonar recém diagnosticados. Foram entrevistados 14 pacientes nas duas unidades de referência no tratamento da doença em 
Salvador, Bahia. Todos os pacientes  (n=7, 100%) atendidos unidade A afirmaram que tem uma boa relação com seus familiares. Enquanto que 
entre os pacientes atendidos pela unidade B apenas 4 (n=7, 57%) afirmaram ter boa relação familiar. As percepções sobre qualidade de vida 
foram analisadas pelos respectivos domínios do WHOQOL e já no primeiro domínio (físico) a incapacidade pela dor e a dependência de 
tratamento são apontados como fatores que mais afetam a qualidade de vida dos pacientes atendidos em ambas as unidades. Dentre os aspectos 
analisados pelo segundo domínio (psicológico) a ocorrência de pensamentos negativos apresentou divergência entre os pacientes por unidade, 
haja vista que esse fenômeno foi citado por 5 (n=7, 71%) pacientes da unidade A e relatado em apenas 1 paciente (n=7, 14%) da unidade B. No 
domínio das relações pessoais (domínio 3) observou satisfação dos pacientes em relação à sua auto-estima, e com sua capacidade de trabalhar. Já 
no domínio 4 (meio ambiente) houve relevante satisfação no que se refere aos serviços prestados em ambas as unidades de saúde. Em 
contrapartida, todos pacientes consideraram que o ambiente onde convivem não tem qualidade boa. Questões de ordem burocráticas atrasaram 
o início da coleta, além disso a proposta de descentralização no atendimento dos pacientes TB impactou drasticamente no quantitativo de 
pacientes com o perfil requisitado nesse projeto. Todavia, nossas observações são relevantes pois sugerem que os serviços oferecidos pelas 
unidades de saúde estão ocorrendo adequadamente e que, até o momento, os pacientes contam com apoio de familiares e amigos, algo 
imprescindível para a completude no tratamento. Chamamos atenção para o relato de pensamentos negativos feitos por alguns pacientes, em 
especial sobre sua etiologia que pode está associada ao estigma da doença ou pela presença de comorbidade como depressão, portanto precisa 
ser reanalisada. A percepção da baixa qualidade do ambiente descrita pelos pacientes corrobora com a literatura, no sentido de que a 
tuberculose tem associação com condições precárias de habitação. Adicionalmente as características do ambientes e a forma como o paciente se 
enxerga em seu contexto de vida também influenciam em seu processo de cura. Esse trabalho nos sugere a forma como as percepções dos 
pacientes podem nortear as tomadas de atitude a fim de obter índices melhores no enfretamento da TB no estado da Bahia. Análise mais 
abrangente e com abordagem qualitativa sobre a qualidade de vida e do contexto familiar desses pacientes será realizada para melhor 
entendermos como a relação familiar e a percepção da qualidade de vida do paciente interfere em seu desfecho clinico.
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RESUMO

O Presente estudo visa atentar a sociedade acerca da Tuberculose (TB), uma doença infectocontagiosa de bacilo alcool-acido resistente (BAAR) 
com grande prevalência no Brasil e no mundo. Em nível estadual,o Maranhão possui oito municípios priorizados segundo o Ministério da Saúde 
(MS), por apresentarem populações numerosas e carga bacilar elevada. A terapêutica implementada a base de rifampicina,isoniazida entre outros 
medicamentos, objetiva rápido declínio da carga bacteriana.No entanto,a TB apresenta elevado índice de abandono ao tratamento podendo 
acarretar em cepas mais resistentes aos fármacos. Além disso,a mesma continua sendo um grave problema de saúde pública especialmente em 
países em desenvolvimento, ocupando um lugar de destaque entre as principais doenças infectocontagiosas. No Brasil, desde maio de 2014 o MS 
adotou o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), um teste automatizado,simples,rápido e de fácil execução nos laboratórios.O teste 
detecta concomitantemente o M. tuberculosis e a resistência à rifampicina  em aproximadamente 2 horas. Objetivo: O estudo teve como objetivo 
verificar a resistência à rifampicina por M. tuberculosis isolados de pacientes atendidos em um centro de saúde de referência em doenças 
infectocontagiosas de São Luís. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo,quantitativo realizado a partir da análise de dados notificados 
entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018, no Livro de Registro de Baciloscopia e Cultura para Diagnóstico e Controle da Tuberculose Pulmonar 
do Centro de Saúde adotado. A coleta de dados foi pautada nas variáveis encontradas no referido livro de registro,onde foi possível verificar os 
resultados do Teste Rápido Molecular/TRM-TB (teste que detecta simultaneamente o DNA da bactéria e triagem de cepas resistentes à 
rifampicina) e carga bacteriana obtida das baciloscopias dos casos positivos para M. tuberculosis. Levou-se em consideração a classificação 
quanto a carga bacteriana nos casos positivos para tuberculose: MUITO BAIXO, BAIXO, MÉDIO, ALTO.O estudo utiliza dados secundários, 
respeitou-se os aspectos éticos segundo a Resolução 466/12 do CNS/MS. Resultados: No período do estudo, foram notificados do livro de 
registro, 8.703 casos com suspeita clínica de tuberculose. Desse total, 1509 (17,33%) foram positivos para a presença de M. tuberculosis, o ano 
que apresentou maior incidência de casos foi 2016 com 486 (32,20%) casos, seguidos dos anos 2017e2018 com 481 (31,87%) e 273 (18,09%)  
respectivamente. Diante da classificação das baciloscopias realizadas,detectou-se predominância de carga bacilifera MÉDIA em todos os anos 
analisados (2016,2017e 2018) apresentando respectivamente 186 (38,2%), 170 (35,3%) e 94 (34,4%) casos nessa categoria.Ao analisar o perfil de 
sensibilidade frente à rifampicina, observou-se que 3,11% dos casos positivos para TB, apresentaram resistência ao referido 
antibiótico.Analisando as taxas de resistência entre os anos avaliados, verificou-se que houve variação nos percentuais de resistência: em 2017 e 
2018 apresentaram 18 (3,7%) e 26 (9,5%) de resistência ao antibiótico em estudo, demonstrando uma progressão dos diagnósticos com padrão 
de resistência a rifampicina. Em relação ao ano de 2016 não houve diagnóstico de casos resistentes. Embora se tenha constatado percentuais 
baixos de resistência,tal fato merece atenção, pois, a progressão de casos com esse perfil mais patogênico, confere maior vulnerabilidade e risco 
de quadros clínicos mais difíceis de serem tratados. Conclusão:Diante dos dados pode-se evidenciar que existe um número relevante de casos de 
tuberculose nos anos analisados. Quanto a resistência a rifampicina, os dados indicam que existe uma progressão no número de casos com esse 
perfil,sendo necessário que se tomem medidas de educação em saúde visando informar a importância do tratamento correto e a grande 
problemática em torno do abandono do mesmo,considerado fator de risco aos casos de resistência.
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RESUMO

O presente estudo objetivou esclarecer quais são as competências do biólogo asseguradas pelo Conselho Federal de Biologia (CFBio) que 
habilitam sua atuação nas diferentes etapas do processo captação-doação de tecidos e órgãos junto às equipes multidisciplinares de saúde. Trata-
se de estudo com abordagem qualitativa e descritiva baseada em análise de conteúdo da Lei Federal no 6.684/79 e atualizações que 
regulamentam a profissão de Biólogo entre outras providências assim como as normativas atualizadas do CFBio.Para realização desse estudo, 
optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2008), com abordagem qualitativa e descritiva baseada em análise de conteúdo da Lei 
Federal no 6.684/79 e atualizações que regulamentam a profissão de Biólogo entre outras providências, assim como as normativas atualizadas do 
CFBio. Desenvolver uma pesquisa bibliográfica, através de revisão de literatura, constitui-se em parte integral da evolução da ciência e fornece 
aos profissionais de qualquer área, informação, bem como, proporciona a atualização, sobre o progresso corrente da ciência e sua literatura.  Este 
artigo apresenta a análise de conteúdo como uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa qualitativa. O resultado da análise do 
conteúdo da Lei Federal n.º 6.684/79 permitiu identificar que o profissional biólogo devidamente registrado e em dia com suas obrigações no 
Conselho de Biologia de sua região (CRBio) pode atuar na análise laboratorial de compatibilidade sanguínea e da histocompatibilidade (HLA) entre 
doador e potenciais receptores pertencentes ao cadastro nacional que compõe a lista de espera por transplante de tecidos e órgãos, de acordo 
com a legislação em vigor.A análise do conteúdo legislativo que instituiu a profissão do biólogo permitiu destacar o Artigo 2 do Capítulo III dessa 
Lei Federal: I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem 
como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades 
resultantes desses trabalhos”. Ou seja, o biólogo pode formular realizar análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros 
serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia, e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica ou aplicada que venham a 
desenvolver novos medicamentos, novas biomoléculas imunossupressoras para controle de rejeição pelo paciente receptor, criação de novos 
instrumentos para acondicionamento e manutenção da viabilidade de tecidos e órgãos para transplante, desenvolvimento de órgãos artificiais 
compatíveis, uso de células-tronco para construção de tecidos para tratamento do paciente candidato á transplante.O resultado da análise do 
conteúdo permitiu identificar que o profissional biólogo pode atuar na análise laboratorial de compatibilidade sanguínea e da
histocompatibilidade entre doador e potenciais receptores, formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada que 
venham a inovar as estratégias de imunossupressão do paciente receptor, desenvolvimento de órgãos compatíveis artificiais ou desenvolvidos 
com células-tronco. A lei federal também institui que ao biólogo cabe o magistério, a carreira acadêmica, a pesquisa, a consultoria para empresas 
e órgãos municipais, estaduais, federais e organizações não governamentais (ONGs). Portanto, tais competências habilitam o biólogo a integrar 
equipes multiprofissionais de saúde em cursos de especialização ou de capacitação de profissionais de saúde e de que irão atuar no setor de 
captação e transplante de tecidos e órgãos. A integração do biólogo especializado na equipe multiprofissional de saúde da comissão intra-
hospitalar de doação de órgão amplia o alcance da educação da população sobre o tema.
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RESUMO

A flora vaginal saudável é composta por diversos microrganismos, sendo o principal deles o Lactobacillus sp. É predominantemente aeróbica e 
produtora de ácido láctico. Quando há um desiquilíbrio da flora outras bactérias produtoras de ácido lático, que realizam anaerobia passam a 
ocupar seu lugar. Deste modo, pode ocorrer o surgimento de certas patogenias conhecidas como vulvovaginite que podem se apresentar sob a 
forma de bactérias (vaginose bacteriana), protozoários (tricomoníase vulvovaginal) e fungos (candidíase vulvovaginal). A principal bactéria que 
acomete a flora feminina é a Gardnerella vaginalis, sendo mais prevalente entre 25 e 30 anos de idade. Quando não tratada pode causar 
complicações na saúde da mulher, principalmente quando estas encontram-se em idade reprodutiva. As principais complicações são a 
infertilidade, a endometrite, aumento do risco de infecção do HIV, além de causar problemas nas gestações como prematuridade, bebês com 
baixo peso, aborto e endometrite pós-cesárea. Apesar do preventivo ser o principal indicador de resultados para o câncer de útero, ele também 
auxilia no resultado e tratamento das afecções de vaginoses bacterianas, pois é um exame de baixo custo e abrange grande parte da população 
feminina. Não se trata de uma doença sexualmente transmissível, ela acomete apenas mulheres com predisposição. Dados estes fatos, o trabalho 
visou levantar a incidência de pacientes com G. vaginalis, atentando-se ao total de mulheres com esse quadro no período de um ano (dezembro 
de 2017 a dezembro de 2018) e, contribuindo com novos estudos sobre o tema. Deste modo, realizou-se um estudo em um Hospital Público da 
Região Serrana do Rio de Janeiro  com o objetivo de identificar quantas mulheres realizaram preventivo, além de avaliar quantas apresentaram 
resultados positivos G. vaginalis e quantas encontravam-se em fase reprodutiva, averiguando em qual faixa etária da mulher em fase reprodutiva 
apresentou o maior índice de vaginose bacteriana, correlacionando com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Para a realização do 
trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema, para embasamento e comparativo com o tema, em seguida realizou a coleta dos 
dados com o auxílio do livro de exames citopatológicos do ambulatório desse Hospital Público. Ao  total foram coletados 1281 resultados de  
exames de mulheres da faixa etária de 14 a 93 anos, posteriormente foi realizado uma tabela separando por grupos de faixa etária distintos. Para 
uma melhor visualização dos resultados separou-se em grupos no seguinte esquema: 10 - 19 anos, 20 - 29 anos, 30 -  39 anos, 40 - 49 anos, 50 -
59 anos e > 60 anos (critério utilizado em outros estudos). Destes resultados, 1112 apresentaram resultados negativos para G. vaginalis (87%), 
167 apresentaram resultados positivo (13%) e 2 apresentaram resultados inconclusivos devido a adequabilidade do material insatisfatória e/ou a 
lâmina estar danificada (este último não foi considerado devido a sua quantidade insatisfatória). O total de pacientes que procuraram o serviço 
ambulatorial para a realização do exame citopatológico foi maior em mulheres na faixa etária entre 30 a 39 anos. Entretanto, apesar da maior 
demanda nesse resultado, a maior incidência de G. vaginalis foi na faixa etária de 20 a 29 anos (29%) e dos 30 aos 39 anos (27%), 
respectivamente, e o maior número de resultados negativos foi na faixa etária de 30 a 39 anos. E, a partir de levantamento bibliográficos e com 
base nos resultados obtidos é possível concluir que é na fase reprodutiva da mulher que há o maior índice de tal bactéria. A esses dados, diversos 
estudos relatam que mulheres que apresentam esse tipo de vaginose bacteriana são as que possuem vida sexual mais ativa, com parceiros de 
longa data, menor uso de preservativos e, em alguns casos, má higiene.  Portanto, os dados coletados nesse trabalho são compatíveis com os 
apresentados pelo Ministério da Saúde.
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RESUMO

As demandas da Região Amazônica são grandes em relação ao conhecimento botânico, e pouco ainda se sabe sobre as espécies que ocorrem na 
região. Sapotaceae, uma das famílias mais diversas e abundantes na Amazônia é amplamente distribuída nos trópicos e constitui um importante 
componente das florestas tropicais. Na Amazônia Central, apenas na Parcela Permanente de 25 ha do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais (PDBFF), há 10.709 árvores pertencentes à Sapotaceae, o que corresponde à 101 espécies, das quais 38 não tem nome científico 
formal.  Para atualizar as coleções e testar as determinações de coleções botânicas, novas tecnologias, como a espectroscopia do Infravermelho 
próximo (Near InfraRed - NIR), podem ajudar na resolução de alguns dos problemas relacionados à identificação e validação das espécies. O uso 
de dados espectrais, além de compreender uma técnica não destrutiva tem sido usado como uma fonte de dado independente para testar 
hipóteses de espécies em florestas tropicais, uma vez que dados podem ser usados para identificar grupos de espécies ou mesmo, para testar as 
determinações dos taxonomistas.  O objetivo principal deste estudo foi testar a utilidade dos dados NIR como ferramenta para discriminar e 
testar as identificações realizadas para Pradosia Liais, um grupo monofilético, diverso (n=23sp.), detentor do maior número de espécies 
endêmicas (n=7) que qualquer outro grupo de Sapotaceae nos neotrópicos, e que passou recentemente por uma revisão taxonômica. Para refinar 
as determinações das amostras de Pradosia foi realizado uma busca de todos os indivíduos depositados nas coleções INPA e PDBFF. As leituras 
espectrais (n=520), incluíram 123 espécimes, o que corresponde a 11 espécies. Espécies com poucas amostras (<3) ou não representadas na 
coleção do herbário do INPA (todas as outras Pradosia spp.) foram excluídas das análises.  Para cada amostra foram realizadas quatro leituras 
(duas da face adaxial e duas da face abaxial) de pelo menos duas folhas usando um analisador de espectroscopia de infravermelho próximo, da 
Thermo Fisher Scientific, Waltham, modelo Antaris II, controlado pelo Software Result™. Para avaliar a acurácia dos espectros das folhas em 
discriminar as espécies, realizamos duas técnicas diferentes de validação cruzada usando análises discriminantes lineares (LDA), considerando três 
conjuntos de dados (“adaxial+abaxial”, “somente adaxial”, e “somente abaxial”): (i) Leave One Out Cross Validation (LOOCV), em que cada 
espécime foi identificado por um modelo construído com os espectros dos indivíduos restantes; (ii) Holdout Cross Validation (HOCV), em que o 
modelo (conjunto de treinamento) foi construído com 70% dos indivíduos de cada espécie, e o conjunto de teste foi composto pelos 30% 
restantes. A análise HOCV foi repetida 100 vezes com o modelo e conjuntos de testes selecionados aleatoriamente a cada vez. A porcentagem de 
predição de espécies corretas foi anotada, e um indivíduo foi considerado corretamente identificado se a maioria dos espectros foram 
corretamente identificados. Todas as análises foram implementadas com o programa R. Considerando todas as espécies e conjuntos de dados 
testados, todas as variáveis espectrais foram os que resultaram nos melhores modelos (LOOCV e HOCV) para predição das espécies (≥ 79% de 
precisão). Seis espécies (Pradosia cochlearia, P. decipiens, P. granulosa, P. lactecens, P. longipedicellata e P. schomburgkiana) obtiveram a maior 
porcentagem de acertos significativos (>70%), e confirmaram as identificações dos taxonomistas. Pradosia restingae (0%) e P. subverticillata 
(14,3%) tiveram os piores resultados, provavelmente em função do número reduzido de amostra e determinações erradas. O NIR se mostrou uma 
ótima ferramenta para a validação das determinações e identificação de erros taxonômicos. Os resultados deste estudo permitiram um melhor 
entendimento da variação morfológica dentro das espécies de Pradosia e refino dos dados para as espécies.
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RESUMO

O Brasil é portador de um dos maiores centros de biodiversidade do planeta, considerado como patrimônio nacional pela constituição de 1988 e 
reserva da biosfera pela UNESCO. Dentro deste patrimônio, a Mata Atlântica se insere como um hotspot que percorre toda a faixa litoral do país, 
desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Este bioma abriga diversas formas distintas de vida em todos os seus 1.315.460 km². Lá 
vivem mais de 20.000 espécies de plantas com diferentes formas de vida, como árvores, arbustos, trepadeiras e principalmente epífitas. As 
epífitas possuem um papel muito importante nos ecossistemas de florestas densas, como ocorre na Mata Atlântica, por serem responsáveis pela 
ciclagem de água e nutrientes, além de servirem de abrigo para a fauna e de participarem do ciclo de vida de outras plantas. Muitos problemas 
ameaçam esse bioma e as epífitas, como o desmatamento e a expansão das cidades, causando uma perda grande da diversidade, tanto dos 
animais quanto das plantas. Cuidados com a flora ocorrem através de Unidades de Conservação (UC), mas para seu uso de forma efetiva, é 
necessário que se conheçam os seres que ali vivem. Conhecer a grande diversidade de plantas de uma região é um dos fatos que servem de 
interesse para os pesquisadores da área de botânica. Este trabalho teve o objetivo de reconhecer, catalogar e listar as espécies de Angiospermas 
epífitas das trilhas do Parque Natural Municipal de Petrópolis (PNMP), tomando como base de comparação as espécies listadas no Plano de 
Manejo da unidade. Para realização do estudo, foram feitas visitas quinzenais às trilhas 1 e 2 do parque, onde foram coletados todos os 
indivíduos férteis, que estivessem até 3 m de altura do solo e até 1m para o interior da mata. Todas as amostras foram herborizadas através dos 
processos usuais e as exsicatas serão incluídas nos herbários do Jardim botânico do Rio de Janeiro e do Museu Nacional. A identificação dos 
táxons foi feita com o auxílio de chaves de identificação, comparação com o material de herbário virtual (JABOT) e com a literatura específica.  
Foram listadas sete espécies, distribuídas em quatro famílias: Bromeliaceae, Orchidaceae, Araceae e Cactaceae, com predomínio de 
Monocotiledôneas. Todas as espécies são nativas da Mata Atlântica; uma espécie classificada como vulnerável. O estudo aponta alto grau de 
endemismo, com predominância de holoepífitas em relação às hemiepífitas, entre as espécies epífitas do PNMP.  Este trabalho indica três 
espécies epífitas que estão ausentes na lista de espécies do Plano de Manejo. Logo, é importante que haja trabalhos que façam levantamentos 
em outras áreas, pois pode ainda haver mais espécies para serem listadas.
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RESUMO

A Mata Atlântica é um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade e para comprrender sua dinâmica faz-se necessário conhecer a diversidade de 
espécies presentes em determinada área. Dentre os artrópodes, as formigas desempenham um amplo papel ecológico e, no Brasil, o estudo 
sobre esses insetos cresceu exponencialmente nos últimos anos. Entretanto, considerando-se as dimensões geográficas do país e a diversidade 
de espécies, é necessário também estudar e inventariar locais ainda não explorados, como o município de Petrópolis. Para avaliar a riqueza e 
abundância da mirmecofauna arborícola do Instituto Samambaia de Ciências Ambientais e Ecoturismo – ISCAE, foram realizadas coletas mensais 
no período de setembro a dezembro de 2018. Mensalmente foram dispostas armadilhas em três pontos de coleta (1-entrada do ISCAE, 2-lago das 
tartarugas, 3-coelho) distantes entre si aproximadamente 100m, para diminuir a chance de capturar formigas de mesmo ninho. Em cada ponto de
coleta foram utilizadas armadilhas tipo pitfall iscadas com sardinha e mel expostas no ambiente por 60min. As armadilhas ficaram expostas por 
esse período de tempo para evitar dominância hegemônica de uma espécie. Todas as formigas coletadas foram acondicionadas em potes 
plásticos devidamente etiquetados e identificados e, congeladas para posterior identificação com uso de chaves dicotômicas específicas. Ao todo 
foram coletadas 148 espécimes distribuídos entre as seguintes espécies: Atta sexdens (15), Azeca alfari (1), Brachimyrmex patagonicus (6), 
Camponotus arboreus (2), Camponotus canescens (7), Camponotus cacius (2), Camponotus rufipes (27), Camponotus similimus (5), 
Crematogaster curvispinosa (1), Dolichoderus lujae (1), Dorymyrmex jheringi (2), Hypoponera trigona (1), Pachycondyla striata (1), Paratrechina 
longiornis (75) e Pseudomyrmex gracilis (2). Ressalta-se que esse é o primeiro inventário acerca da mirmecofauna arborícola desta área. Todas as 
formigas coletadas serão acondicionadas em potes plásticos devidamente identificados e congeladas para posterior identificação com uso de 
chaves dicotômicas específicas.
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RESUMO

A Mata Atlântica é um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade. Para melhor compreender a dinâmica da natureza é fundamental conhecer a 
diversidade de espécies presentes em determinada área. Dentre os artrópodes, as formigas desempenham um amplo papel ecológico e, no Brasil, 
o estudo sobre esses insetos vem se incrementando nos últimos anos. Entretanto, considerando-se as dimensões geográficas do país e a 
diversidade de espécies, fazem-se necessários estudos adicionais principalmente em locais ainda não explorados, como a cidade de Petrópolis. 
Para avaliar a riqueza e abundância da mirmecofauna de solo do Instituto Samambaia de Ciências Ambientais e Ecoturismo – ISCAE, foram 
realizadas coletas mensais no período de setembro a dezembro de 2018. Mensalmente foram dispostas armadilhas em três pontos de coleta (1-
entrada do ISCAE, 2-lago das tartarugas, 3-coelho) distantes entre si aproximadamente 100m, para diminuir a chance de capturar formigas de 
mesmo ninho. Em cada ponto de coleta foram utilizadas iscas de sardinha e mel expostas no ambiente por 60min. As armadilhas ficaram expostas 
por esse período de tempo para evitar dominância hegemônica de uma espécie. Todas as formigas coletadas foram acondicionadas em potes 
plásticos devidamente identificados e congeladas para posterior identificação com uso de chaves dicotômicas específicas. Ao todo foram 
coletadas 168 espécimes distribuídos entre as seguintes espécies: Acromyrmex coronatus (1), Atta sexdens (20), Brachimyrmex patagonicus (2), 
Camponotus alboannulatus nessus (1), Camponotus cacius (1) Camponotus mus (1), Camponotus rufipes (14), Crematogaster curvispinosa (1), 
Dolichoderus diversus (8), Dolichoderus lujae (37), Hypoponera trigona (1), Linepithema angulatum (2), Linepithema humile (27), Ochetomyrmex 
semipolitus (17), Odontomachus hastatus (1), Pachycondyla striata (1), Paratrechina longiornis (4), Pseudomyrmex gracilis (1), Solenopsis 
geminata (3), Solenopsis invicta (1) e Tapinoma melanocephalum (24). Ressalta-se que esse é o primeiro inventário acerca da mirmecofauna de 
solo desta área. Todas as formigas coletadas serão acondicionadas em potes plásticos devidamente identificados e congeladas para posterior 
identificação com uso de chaves dicotômicas específicas.
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RESUMO

A Teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici tem sido utilizada como referencial teórico e metodológico para nortear a 
produção científica no campo da psicologia social. Nesse sentido, desde a década de 90, há um movimento de apropriação dessa teoria pelo 
campo acadêmico da educação física brasileira. Contudo, a produção científica resultante da relação entre educação física e psicologia social por 
meio da Teoria das Representações Sociais ainda é pouco conhecida, fazendo-se necessário identificar a maneira pela qual a área está 
apropriando-se da referida teoria, bem como os conhecimentos que têm sido produzidos. Desse modo, o manuscrito é o resumo de um estudo 
de revisão que buscou conhecer a produção científica da educação física brasileira resultante da sua relação com a psicologia social por meio da 
Teoria das Representações Sociais entre os anos de 2000 até 2019. Então, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, exploratória nos principais 
periódicos de veiculação da produção científica brasileira, a saber: Movimento, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista Brasileira 
de Ciências do Esporte, Motriz, Revista de Educação Física/UEM, Motrivivência, Pensar a Prática, LICERE, Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento e Revista Conexões. A busca foi realizada na plataforma própria dos periódicos até maio de 2019, adotando para pesquisa as 
palavras-chave “representações sociais”, “representação social” e “teoria das representações sociais”. Os resultados identificados desvelam que 
do ano de 2000 até o mês de maio de 2019, isto é, quase 20 anos, somente 28 estudos que adotaram a teoria foram produzidos, conforme segue: 
Motrivivência: 02; Conexões: 02; Movimento: 07; CBCE: 03; CBEFE: 05; Motriz: 03; UEM: 02; RBCM: 0; Pensar a Prática: 03; LICERE:01. Os estudos 
identificados, amplamente, adotaram a abordagem processual da Teoria das Representações Sociais, baseando-se principalmente em Moscovici e 
Jodelet, uma quantidade mínima de produções adotaram a abordagem estrutural da teoria, utilizando Abric. Ainda que esse estudo apresente 
limitações, como a não inclusão de estudos desenvolvidos na educação física e publicados em periódicos de outras áreas, bem como o fato de ser 
uma pesquisa ainda em desenvolvimento, para o campo da educação física, é uma contribuição que buscou explorar uma temática que, 
aparentemente, parece ser ainda pouco explorada.
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RESUMO

O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre o sistema oxidante e antioxidante, por causa do aumento na produção de espécies 
reativas de oxigênio, diminuição da capacidade antioxidante ou ambos, está envolvido na fisiopatologia da obesidade, podendo acarretar danos 
em biomoléculas. O exercício físico é uma estratégia não farmacológica que tem sido utilizada na prevenção e tratamento dessa doença, porém 
seus efeitos na homeostase redox e dano ao DNA em obesos são conflitantes. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi determinar o efeito de 
dezesseis semanas de um programa de exercício físico combinado nos biomarcadores de estresse oxidativo e dano ao DNA, em mulheres obesas. 
Metodologia: Dezoito mulheres obesas realizaram um programa de treinamento físico combinado (treino resistido e aeróbio na mesma sessão), 
com sessões três vezes por semana, durante dezesseis semanas. Foram analisados o peso corporal, índice de massa corporal (IMC), percentual de 
gordura corporal, massa livre de gordura, circunferência de cintura, glicemia, hemoglobina glicada, LDL, HDL e lipídios totais, e níveis séricos de 
TSH, T3, T4 livre e leptina. Foi avaliado também, a atividade sérica da superóxido dismutase (SOD), níveis plasmáticos de 8-isoprostano, dano ao 
DNA e danos cromossômicos. Resultados: Observamos reduções significativas entre pré e pós-treino nas variáveis antropométricas: peso corporal 
(p<0,001), IMC (p><0,001), percentual de gordura (p><0,05) e circunferência abdominal (p><0,001). Além disso, observamos um aumento 
significativo do HDL (p><0,01). Os níveis plasmáticos de 8-isoprostano (p><0,05) e o dano ao DNA (p>
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RESUMO

As microcefalias constituem um achado clínico de etimologia complexa e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais. Considerando 
o aumento significativo de casos de microcefalia, entre os anos de 2015 e 2016 e a crescente utilização das redes sociais por parte dos pais, como 
redes de apoio mútuo, o objetivo dessa pesquisa foi descrever e compreender as variáveis do fenômeno investigado.  Na maioria dos casos 
investigados, as mães são as responsáveis pelos cuidados básicos das crianças e sofrem, junto com seus filhos, por todas as dificuldades 
encontradas durante o processo de desenvolvimento. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo na perspectiva da 
investigação quantiqualitativa. Utilizou-se como metodologia um questionário online, multidimensional e auto preenchível, o qual foi distribuído 
para mães de crianças com microcefalia, aleatoriamente, através das redes sociais. Como resultado foi observado que a grande maioria das mães, 
cerca de 42,6%, tiveram seu primogênito com microcefalia; 77,9% não possuem atividade remunerada;  45,6% dependem do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) para o sustento da criança com microcefalia; 66,6% enfrentam dificuldades na inserção da criança em atividades 
escolares; 14,7% raramente sentem confiança nos profissionais de saúde, com isso, frequentemente recorrem as redes virtuais como principal 
fonte de esclarecimentos e apoio, um resultado significativo de 80,9%. O que nos permite discutir e concluir, que é necessário um olhar especial a 
essas mães, que em sua maioria são jovens, com baixa escolaridade, que com o nascimento de um filho com microcefalia percebem-se 
desamparadas pelo poder público, pelos profissionais de saúde e de educação. Faz-se necessário a criação de políticas públicas que priorizem de 
forma integral, não só as necessidades da criança com microcefalia, mas também dessa mãe. Como por exemplo, um planejamento voltado para 
a educação infantil capaz de suprir as necessidades desse grupo populacional. Assim como, o incentivo a incorporação destas mães no mercado 
de trabalho. Ressalta-se que as redes virtuais agregam um número significativo de pessoas com uma mesma carência, facilitando essa sensação 
de unidade e consequentemente de conforto emocional. Por fim, pesquisas que abordem essa temática podem contribuir para a promoção de 
debates, e consequentemente, para a criação de políticas públicas, que visem o bem-estar físico e emocional, no que se refere à atenção e à 
promoção de saúde destes indivíduos.
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RESUMO

São considerados atletas de elite aqueles que alcançam marcas superioras nos quesitos de aptidão física, comportamento tático e psicológico e 
nas habilidades motoras exigidas em cada modalidade esportiva. A identificação desses quesitos é de fundamental importância para o 
treinamento desses atletas, para que assim possam ser otimizados à executar de forma ideal. Estudos com voleibol de alto nível garantem que o 
sucesso dessa modalidade está fortemente ligado as características antropométricas (níveis de estatura e envergadura, somatotipo ectomorfo-
mesomorfo) ao desempenho físico (bons níveis de potência de membros inferiores e superiores, agilidade e velocidade) podendo variar de 
acordo com a função desempenhada em quadra. No entanto, por se tratar de uma modalidade altamente técnica (qualquer erro nesse quesito é 
transformado em ponto para o adversário) os fundamentos técnicos do voleibol passam a ter um peso importante para o desempenho atlético, 
principalmente em atletas de elite. Objetivo: O objetivo do trabalho foi analisar os dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Voleibol do 
desempenho técnico de todas as atletas participantes do Campeonato Brasileiro (Superliga) temporada 2015-2016 e compará-lo com o 
desempenho da classificação fase classificatória. Métodos: Participaram da análise 136 atletas (como critério de inclusão do estudo somente 
participaram atletas que realizaram ao menos de 11 jogos e 25 sets durante a etapa de classificação). Foram analisados o desempenho técnico 
dos seguintes fundamentos: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa e pontos e criados scores para cada um desses 
fundamentos (score-fundamento = 15*σ + 50). Os score-fundamento foram classificados através de valores medianos (classificados em seis níveis 
diferentes) e todos os atletas tiveram seus fundamentos classificados separadamente e em conjunto (todos os fundamentos). A somatória dos 
fundamentos resultou em um score-final, estabelecendo assim uma classificação das atletas, de forma geral e na posição que desempenha. Foi 
utilizado como ferramentas estatísticas, Microsoft Excel e SPSS for Windows 16. Resultados: Com o score-final de cada atleta, foi possível fazer 
uma somatória dos scores finais de toda a equipe, dessa forma, as 12 equipes tiveram uma pontuação. Foi encontrado uma correlação 
significativa (r=0,95; r2=0,90) entre a pontuação alcançada pelas equipes durante a fase classificatória do campeonato e a somatória de scores 
finais de cada equipe. Conclusão: Os achados encontrados conclui que o desempenho técnico tem uma excelente relação com o desempenho 
coletivo em quadra, podendo refletir na classificação das equipes no campeonato.
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RESUMO

Serviços constituem a atividade econômica predominante nas relações de consumo desde a 2ª. metade do século XX, e por essa razão demandam 
a necessidade de aumento contínuo da sua qualidade, e, por conseguinte, do monitoramento desta em suas entregas a clientes, com foco na 
fidelização destes pela satisfação do consumo e resultados dele advindos. Os negócios em fitness estão em expansão em praticamente todo o 
mundo e, sendo assim, o progressivo aumento da concorrência, faz com que a parte tangível desses negócios, como técnicas, equipamentos e 
espaços físicos, se transformem em commodities, não sendo mais, portanto, fator de diferenciação mercadológica e, muito menos, fator gerador 
de fidelidade. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um modelo conceitual para avaliar a qualidade dos serviços em centros de fitness na cidade 
do Rio de Janeiro / Brasil, considerando a perspectiva dos clientes como base para a sua construção. Participaram voluntariamente da pesquisa 
216 centros de fitness e destes, foram pesquisados 657 clientes regulares. Foi aplicado um instrumento específico em sua versão original, apenas 
com adequações linguísticas e terminológicas para serviços em fitness, proposto por Ko e Pastore. Após a coleta dos dados, os resultados foram 
tratados por meio da análise fatorial exploratória (AFE), com foco na construção de um modelo conceitual com um número menor de dimensões 
/ questões sem perda da qualidade dos resultados e, consequentemente, demandando menor tempo para sua aplicação. Os resultados 
relacionados à caracterização dos clientes sugerem que são predominantemente jovens de até 30 anos, na sua maioria do sexo feminino, com 
alto grau de aderência as práticas físicas e baixo grau de fidelização as respectivas empresas e seus serviços, com consumo regular de, no 
máximo, 3 modalidades. Após a AFE pode-se evoluir do instrumento original, com 67 itens distribuídos por 4 dimensões para um outro, composto 
por 42 itens, distribuídos por 8 dimensões e que explicam 75,78% da variância comum dos dados, gerando uma redução de 37,3% no número de 
itens. Conclusivamente, foi evidente que os centros de fitness pesquisados devem rever suas ofertas, sob ponto de vista quantitativo, pois o 
consumo médio e localizado dos clientes é muito menor que a quantidade delas mantidas em seus portfólios, sinalizando assim, para um espaço 
de otimização de custos e a possibilidade da prática de preços mais competitivos. Além disso, o alto grau de aderência à prática de exercícios em 
centros de fitness evidenciado na pesquisa, associado a baixa fidelização deles aos centros pesquisados, sugere a carência de ações fidelizadoras 
e, por conseguinte, dificuldades na gestão financeira delas, pois a conquista de novos clientes tem custos maiores do que manter os que já estão 
consumindo serviços regularmente. Quanto ao resultado da aplicação da AFE, pode-se afirmar que, a estrutura fatorial encontrada no 
instrumento é boa e aceitável para a avaliação da qualidade de serviços nesses centros. Neste sentido, o modelo proposto possui validade fatorial 
e consistência interna adequadas, sendo indicado para utilização como instrumento de avaliação da percepção de qualidade dos serviços em 
centros de fitness no Rio de Janeiro.
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RESUMO

No Brasil, dados recentes apresentam um aumento significativo nos casos de sobrepeso e obesidade. A obesidade e o sobrepeso estão 
associados a diversas doenças crônicas não transmissíveis, podendo estar relacionada a fatores ambientais, como o sedentarismo, que é visto 
atualmente como um problema mundial de saúde. Reconhece-se que a prática sistematizada de exercícios físicos está associada a diversos 
benefícios ao organismo, podendo ser um fator protetor para uma série de males. Tornar a prática de atividade física um hábito requer a 
superação de barreiras. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo analisar as barreiras para a prática de exercício físico em adultos 
classificados com sobrepeso ou obesidade. Participaram desse do 30 adultos (homens=15; média de idade=35,93 anos; DP=7,27; IMC=
30,34Kg/m2; DP=3,46; mulheres=15; média de idade=40,20 anos; DP=8,96; IMC=29,57Kg/m2; DP=2,11), em dois grupos, Grupo Sobrepeso (GS; 
n=14; média de idade=34,57anos; DP=6,37; IMC=27,09Kg/m²; DP=1,07) e Grupo Obesidade (GO; n=16; média de idade=41,13 anos; DP=7,33; 
IMC=32,47Kg/m²; DP=2,12). Foi aplicado o Questionário de Percepção das Barreiras para prática de Atividades Físicas. Trata-se de um 
instrumento com 19 itens que potencialmente podem dificultar o processo de tomada de decisão do indivíduo no que diz respeito à prática 
regular de atividade física.  Os dados foram analisados através de provas de estatística descritiva. O GS indicou com maior escore de respostas a 
“jornada de trabalho extensa” (média= 2,36; DP= 1,17), seguido por “compromissos familiares (pais, cônjuge, filhos, etc.)” (média= 2,14; DP= 
0,88) e “falta de recursos financeiros” (média= 1,86; DP=1,04). Os itens com menor escore foram “medo de lesionar-se” (média= 0,29; DP=0,45), 
seguido por “falta de espaço disponível para a prática” (média= 0,50; DP= 0,64), “falta de habilidades físicas” (média= 0,50; DP= 0,64) e “ambiente 
insuficientemente seguro (criminalidade)” (média= 0,50; DP= 0,57) todos três com mesmo valor de média, e “limitações físicas (p. exemplo, 
muscular ou articular)” (média= 0,71; DP= 0,82). Para o GO foi o fator “falta de energia (cansaço físico)” (média= 2,63; DP=0,92) como item com 
maior valor de média, seguido de “falta de interesse em praticar” (média= 2,56; DP= 0,81) e “jornada de trabalho extensa” (média= 2,38; DP= 
0,92) sendo os fatores com menores valores “ambiente insuficientemente seguro (criminalidade)” (média= 0,56; DP= 0,70), “mau humor” 
(média= 0,63; DP= 0,86) e “preocupação com a aparência durante a prática” (média= 0,75; DP= 0,84). Assim conclui-se que as principais barreiras 
percebidas para a prática de exercício físico em adultos com sobrepeso ou obesidade foram “jornada de trabalho extensa”, “falta de energia 
(cansaço físico)” e “compromissos familiares (Pais, cônjuge, filhos, etc.)”.
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RESUMO

O pico glicêmico pós-prandial é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Com isso, 
estratégias devem ser utilizadas para atenuar o esse pico glicêmico. Uma das estratégias para atenuar o pico glicêmico pós-prandial pode ser o 
exercício físico, uma vez que uma única sessão de exercício é suficiente para promover o aumento na captação de glicose pela célula. O objetivo 
da pesquisa foi analisar o efeito agudo do treinamento aeróbio em relação controle glicêmico pós-prandial em indivíduos não diabéticos. Foram 
avaliados 15 homens sedentários (24,9 ± 1,2 anos; IMC 21,6 ± 2,82; HbA1c 5,5 ± 0.5%; glicose de jejum 81.1 ± 9.1 mg/dL), submetidos a duas 
intervenções, de forma randomizada: (i) exercício aeróbio intervalado em jejum (EAI; 10 min aquecimento, 7 blocos de 3 min 65-75% FCmax e 2 
min 85-95% FCmax, 5 min retorno à calma); (ii) controle (CON; repouso absoluto pelo mesmo tempo de exercício). Todos os sujeitos 
compareceram ao laboratório em jejum de 10 horas. Foi realizado um teste de tolerância à refeição (TTR) 30 minutos após o exercício, que 
consistia em uma refeição de 479 Kcal (55% CHO, 30% LIP e 15% PTN). Sangue venoso foi coletado para analisar insulina, glicose e peptídeo-C 
tanto nas intervenções EAI e CON, no qual eram coletados os momentos pré TTR, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos pós TTR. Foi utilizado o teste 
ANOVA two-way de medidas repetidas para avaliar a interação entre intervenção e tempo. A glicose sanguínea se manteve estatisticamente 
superior em relação ao pré TTR até ao momento 30 min, tanto para a intervenção CON como EAI p≤0,05. Entretanto, no momento 30 min, a 
glicose estava estatisticamente superior para CON. A insulina também apresentou concentrações sanguíneas estatisticamente superiores para 
CON nos momentos 60 e 120 min após TTR. Além disso, após 120 min de TTR, a insulina ainda se apresenta superior em relação ao pré para CON, 
ao contrário do EAI que voltou aos valores basais 120 min após TTR. Por último, o peptídeo-C também apresenta concentrações superiores para 
CON nos momentos 30, 60, 90 e 120 min após TTR, sendo que 120 min após a refeição ainda se encontram superiores em relação ao repouso. 
Apesar da glicose sanguínea apresentar uma reposta semelhante após TTR, o retorno aos valores basais para quem realizou exercício físico é 
realizado com menor liberação de insulina e peptídeo-C.
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RESUMO

Estudos recentes sugerem que o efeito anti-hipertensivo do treinamento físico devam-se a sucessivas diminuições agudas da pressão arterial (PA) 
após cada sessão de exercício, fenômeno denominado hipotensão pós-exercício (HPE). Atualmente poucos estudos investigaram HPE realizando 
sessão de exercício concorrente - combinação de exercícios resistidos (ExR) e aeróbicos (ExA) e seus possíveis mecanismos centrais através da 
modulação autonômica cardíaca na população adulta, principalmente em circuito combinado. Objetivos: Investigar a HPE e VFC em adultos 
normotensos/pré-hipertensos após uma sessão de exercício concorrente em forma de circuito (ExCC) e sessão controle. Materiais e Métodos: 
participaram do protocolo experimental 11 adultos jovens, com idade entre 18 a 40 anos, ambos os sexos, normotensos/pré-hipertensos 
(PAS:125.8±11.3 e PAD: 71.9±9.2 mmHg) sem o uso de medicamentos e destreinados em 7 visitas separadas em 48 - 72 horas. Na visita 1, em 
posição sentada em uma sala controlada (22º a 25ºC) foi realizado uma anamnese e mensurado pelo método oscilométrico indireto (OMRON 
7113) a pressão arterial sistólica (PAS), arterial diastólica (PAD) e arterial média (PAM), e com cardiofrequencímetro (POLAR RS800cx) os índices 
de variabilidade da frequência cardíaca (VFC), bem como uma randomização contrabalanceada para as visitas 6 e 7. Nas visitas 2 e 3 foi realizada 
a familiarização dos exercícios propostos. Nas visitas 4 e 5 foi realizado teste e reteste de carga, respectivamente. Nas visitas 6 e 7 foram tomadas 
as medidas PAS, PAD PAM e FC nas pré-sessões, como feito na visita 1, e durante 60 minutos a cada 10 minutos nas pós-sessões de 2 diferentes 
experimentos: Sessão Controle (SC), onde os participantes ficaram sentados por 50 min. e sessão exercício (ExC). A sessão exercício ExC foi 
realizado com os seguintes parâmetros: ExR - 6 exercícios / 3 sets /8-12 repetições / de 40 seg. à 90 segundos de descanso entre as séries/ carga 
90% de 10RM/ OMNI-RES 3-6/10 e ExA - 20 min/ 4set de 5 min./ 60% - 70% FCR ou Borg 3-4/10 / caminhada ou corrida. As variáveis dependentes 
foram analisadas pelo modelo marginal “MIXED SPSS” as diferenças foram verificadas pelo teste post-hoc de Bonferroni no caso de razões F 
significativas. Em todos os casos adotou-se como nível de significância um valor de P≤0.05. Resultados: observamos uma diminuição significativa 
no nível pressórico após a sessão ExC vs. Controle na PAS (F=4.85, p<0.00; [~-13 vs ~-3, mmHg]. Quando analisado a magnitude do 
comportamento da média da variação (Δ) de LF u.n., HF u.n. e LF/HF u.n. foi observado diferenças significativas na VFC entre as sessões ExC vs 
Controle, com diminuição significativa para HF n.u. (F=4.30, p=0.001 [ ~-8 vs ~+4, u.n.]), aumento para LF n.u. (F=4.30, p=0.001 [ ~ +8 vs ~-4, u.n.]) 
e LF/HF n.u. (F=4.74, p><0.001 [ ~+8 vs ~-4, u.n.]). Conclusão: A sessão ExCC foi capaz de produzir HPE e produziu mudanças na modulação 
autonômica cardíaca, com a diminuição da atividade parassimpática (HF u.n.), e aumento da atividade simpática (LF u.n.), consecutivamente com 
aumento do balanço simpato-vagal (relação
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RESUMO

Ataxia é um transtorno neurológico que acomete o indivíduo que possui lesão cerebelar, podendo desencadear incoordenação de marcha e 
membros. Exercícios de equilíbrio dinâmico podem ter grande efeito sobre a funcionalidade e mobilidade do indivíduo com ataxia cerebelar (AC). 
Diante disto o objetivo deste trabalho foi aplicar e analisar um protocolo que visa a melhora da qualidade de vida de um indivíduo portador de 
AC, através de exercícios de fortalecimento de membros inferiores e equilíbrio dinâmico. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em 
seres humanos da Estácio de Sá do Rio de Janeiro – UNESA/ RJ sobre o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n° 
82061917.6.0000.5284. A amostra foi composta por um sujeito do sexo masculino, ativo, com 31 anos de idade, que apresenta diagnóstico de AC 
desde os 24 anos. Foi executado os questionários International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) para 
averiguar o estado antes, durante e após a aplicação do programa de exercícios de equilíbrio de Otago com duração de 17 semanas. Para a 
realização dos testes e obtenção dos resultados, foram executadas três avaliações com o questionário ICARS, sendo aplicado antes, durante e 
após a intervenção do treinamento, com intervalo entre as avaliações de 60 dias. A escala de Berg foi aplicada duas vezes, seguindo a ordem da 
aplicação do questionário ICARS, sendo realizado a EEB, durante e após a intervenção. Para a intervenção foi executado o protocolo de exercícios 
do programa de Otago, que se baseia em 30 minutos de fortificação de membros inferiores e equilíbrio, 3 vezes por semana completando o 
programa com uma caminhada de 30 minutos (KISNER e COLBY, 2016), realizado na academia do Clube da cidade de Carlópolis/PR de outubro de 
2017 a fevereiro de 2018. Foi constatada uma melhora do equilíbrio e funcionalidade do indivíduo através do teste ICARS nos itens: capacidade 
de andar, velocidade de marcha, propagação dos pés da posição natural sem apoio, oscilação do corpo com os pés juntos, teste do joelho tíbia, 
teste do dedo no nariz e disartria. Houve na EEB através dos itens: Em pé apoiado em um dos pés, colocar os pés alternadamente sobre o banco e 
girando em 360 graus. Desta forma, conclui-se que o treinamento de 17 semanas de exercícios de fortalecimento de membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico causou melhoras significativas na qualidade de vida e na estabilidade do sujeito portador de AC.
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RESUMO

O desempenho físico no futebol de campo, assim como outros desportos é extremamente importante para a performance técnica e tática. O 
aquecimento é fator determinante para um bom desempenho físico, porém ainda não está clara na literatura, a influência de diversos tipos de 
aquecimento sobre a performance motora. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo comparar diferentes formas de aquecimento 
sobre o desempenho do teste de salto horizontal (SH) em jogadores de futebol profissional. Foram avaliados, 12 jogadores, porém somente sete 
jogadores finalizaram todos os procedimentos experimentais. As avaliações foram realizadas entre a pré-temporada e o período competitivo. Os 
participantes foram submetidos a protocolos de SH sem aquecimento e com três diferentes formas de aquecimento, em três dias de teste. No 
primeiro protocolo, os participantes realizaram três SH sem aquecimento, logo após realizavam um deslocamento em corrida seguido do 
fundamento em cabeceio (CF) e após mais três SH; No segundo protocolo foram executados três SH sem aquecimento, logo após corrida com 
mudanças de direção seguido de exercícios com movimentos técnicos (MT) e após mais três SH. Por fim, no terceiro protocolo foram realizados 
três SH sem aquecimento, seguido de corrida contínua de baixa intensidade por cinco minutos (CC) e logo depois três SH. Para análise dos dados 
foi utilizada uma análise de variância (ANOVA) de dois caminhos (intragrupo x intergrupos) com medidas repetidas (saltos pré-aquecimento x pós-
aquecimento). Quando necessário, foi aplicado o Post-Hoc de Tukey para localizar as diferenças. Todos os dados foram analisados no software 
SPSS versão 14.0 e o nível de significância adotado foi p<0,05. Os resultados deste estudo demonstraram que o protocolo de aquecimento CC 
promoveu valores médios do SH superiores quando comparado aos demais protocolos de aquecimento no teste de SH sem aquecimento (CF: 
207,3±13,9 cm, MT: 209±11,9 cm e CC: 210,6±8,16 cm, p><0,05) respectivamente, primeiro, segundo e terceiro protocolos. Além disso, foi 
observado que todos os protocolos de aquecimento apresentaram aumento significativo sobre o SH quando comparado ao desempenho do salto 
sem aquecimento (p><0,05). Diante dos dados obtidos, conclui-se que o protocolo mais adequado para aquecimento do SH foi o de corrida 
contínua de baixa intensidade por cinco minutos e que o aquecimento realizado com gestos de cabeceio, mudanças de direção e movimentos 
técnicos do desporto futebol influenciam positivamente no desempenho do salto horizontal em atletas de alto
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RESUMO

A hipotensão pós-exercício (HPE) está bem estabelecida com realização de exercícios aeróbios (ExA) e resistidos (ExR). Porém, até o atual 
momento poucos os estudos investigaram o efeito do exercício concorrente (ExC) sobre a pressão arterial (PA) em adultos. Vale salientar, que os 
estudos apresentados foram compostos de amostras com variações de níveis pressóricos (normotensos e hipertensos), podendo causar vieses 
sobre a magnitude da HPE, em indivíduos com hipertensão estabelecida.  Além disso, são escassos os estudos que investigaram o efeito do ExC 
sobre a modulação autonômica cardíaca, no qual é considerado um possível meio de controle central sobre a PA. Portanto, a uma carência na 
literatura sobre o efeito do ExC sobre HPE e a modulação autonômica em indivíduos adultos hipertensos. Objetivos: Investigar o efeito de dois 
modelos de intervenção de exercício concorrente (ExR+A e ExA+R) sobre o comportamento agudo (60 min) da pressão arterial sistólica e 
diastólica (PAS/PAD) e na modulação autonômica através dos índices da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) (R-Rms, LFn.u., HFn.u. e 
LF/HF%) e a  possível associação da VFC com a magnitude da HPE. Materiais e Métodos: 10 adultos, ambos os sexos, pré-hipertensos não 
medicados e destreinados (24±3anos; 9 homens; IMC:24.7±2.6; PAS/PAD: 126.7±2.6/71.9±2.6) participaram de 8 visitas, separadas em 48-72h. 
Na primeira foi realizado anamnese, medidas antropométricas, PAS, PAD e VFC. Nas visitas 2 e 3 foi realizado familiarização com os exercícios 
propostos. Na visita 4 e 5 foi realizado teste e retese de 10RM, bem como randomização contrabalanceada para subsequentes visitas. Nas visitas 
6, 7 ou 8 foi realizado os protocolos experimentais que consistiram: medida de PAS, PAD e VFC, com participantes em posição sentada, durante 
10 min pré intervenções e 60 min (cada 10 min) após intervenções: ExR+A, ExA+R ou Controle. As intervenções com exercício concorrente foram 
compostas de ExR (6 exercícios/3sets/8- 12 reps/90% de 10RM,2 min de descanso) e ExA (caminhada ou corrida na esteira/20 min/60%-70% RFC). 
No Controle, participantes permaneceram sentados durante 50 min. Para análise dos dados foi utilizada análise de variância (ANOVA) de medidas 
repetidas (condição x tempo de observação). Em caso de valores de F-crítico estatisticamente significativos, as ANOVAS foram complementadas 
pela verificação post hoc de Bonferroni. Em todos os casos, adotou-se como nível de significância um valor de p ≤ 0.05 (SPSS 20.0-SPSS IncTM., 
Chicago, IL, EUA). Resultados: Quando comparado as condições ExR+A e ExA+R vs. Controle observamos diferenças significativas para: PAS (F=4.9, 
p=0.015) -13.1±8 mmHg (p<0.001) e -12±6.5 mmHg (p><0.001); R-R (F=5.1, p=0.01) -320.3±119 ms (p=0.03) e -38.3±119 ms (p><0.02); FC (F=19.3, 
p><0.001) +18.6±3.6 bpm (p><0.001) e +20.3±3.6 bpm (p><0.001); LF (F=23.3, p><0.001) +17.4±3.9 u.n. (p><0.001) e +19.2±3.9 u.n. (p><0.001); 
HF (F=22.7, p><0.001) - 17.4±3.9 u.n. (p><0.001) e -18.7±3.9 u.n. (p><0.001); e a relação LF/HF (F=11.8, p><0.001) +2.9±0.8 % (p=0.005) e +3.9±
0.8 % (p><0.001). Foi observado correlação negativa significativa entre ΔLF/HF%. e ΔPAS (r=-0.65, p= 0.006).  Conclusão: ExR+A e ExA+R foi capaz 
de induzir HPE em adultos pré-hipertensos. A redução tensional pressórica deu-se em paralelo com aumento da modulação autonômica 
simpática e balanço simpatovagal, bem como diminuição da modulação autonômica parassimpática. Ressalta-se que, a magnitude da HPE está 
associada somente com os indicadores do balanço
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RESUMO

A dexametasona é o glicocorticoide mais usado clinicamente pois possui um importante papel, já estabelecido, no tratamento de um amplo 
espectro de doenças relacionadas à inflamação. Embora as ações terapêuticas sejam bem estabelecidas, o tratamento com dexametasona causa 
vários efeitos colaterais complexos no sistema cardiovascular, que em alguns casos particulares, são clinicamente imperceptíveis. Sendo assim, 
nós investigamos se um regime terapêutico de dexametasona afeta o ritmo cardíaco e/ou promove remodelamento cardíaco, enfatizando a 
contribuição de espécies reativas de oxigênio (EROs). Ratos Wistar machos foram tratados com dexametasona (2 mg/kg, i.p.) durante 7 dias. 
Posteriormente, foram avaliadas medidas hemodinâmicas, modulação autonômica, função ventricular esquerda, fibrose cardíaca, geração de 
superóxido (O2·-), atividade da superóxido dismutase (SOD), peroxidação lipídica (TBARS) e arritmias. Nossos resultados, mostram que a 
dexametasona aumentou a pressão arterial, associada à um aumento da modulação simpática cardíaca e vascular. Além disso, observamos 
aumento acentuado na geração de O2· - no coração, ao passo que a atividade da SOD aumentada não foi capaz de impedir a elevação da 
peroxidação lipídica no grupo dexametasona. Apesar de preservada contratilidade ventricular e responsividade β-adrenérgica, descobrimos que 
os ratos tratados com dexametasona apresentaram maior fibrose intersticial e perivascular do que o controle. Além disso, apesar da ausência de 
arritmias na condição basal, demonstramos por abordagens in vivo e ex vivo que os ratos tratados com dexametasona foram mais suscetíveis a 
desenvolver formas prejudiciais de arritmias ventriculares, quando desafiados com drogas farmacológicas ou arritmias induzidas por estimulação 
em rajadas (burst pacing). Notavelmente, o tratamento concomitante com apocinina, um inibidor da NADPH oxidase, preveniu esses eventos 
ventriculares ectópicos. Em conjunto, nossos dados revelaram que os animais tratados com dexametasona são hipertensos e os seus corações se 
tornam arritmogênicos, ademais, nossos resultados apontam um papel central das NADPH oxidases geradoras de ERO na vulnerabilidade das 
arritmias.
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RESUMO

Com o aumento da população idosa é importante que haja também uma maior preocupação quanto à qualidade de vida dessa população. O 
processo de envelhecimento acarreta o declínio progressivo em diversas funções do organismo, dentre elas podendo ocasionar a redução ou até 
a perda da capacidade funcional e cognitiva. A prática regular de atividades físicas exerce um efeito positivo sobre a manutenção das capacidades 
funcionais e representa uma excelente estratégia no controle do avanço deste declínio através da promoção de adaptações fisiológicas e 
psicológicas que ajudam na motivação para a prática e geram mudanças de comportamento importantes para a adoção de um estilo de vida 
ativo. A presente pesquisa teve como objetivo analisar os motivos de ingresso, permanência e desistência de 101 idosos sendo 84 mulheres e 17 
homens com média de idade de 69±7,10 anos para mulheres e 73±7,90 anos para os homens em um centro de convivência público para a 
terceira idade. Todos os sujeitos foram informados e esclarecidos a respeito dos objetivos e eventuais riscos e inconvenientes e firmaram 
consentimento livre em participar da pesquisa. Os procedimentos experimentais do estudo incluíram uma anamnese aonde foram coletas 
informações para descrição da amostra e em seguida os sujeitos foram submetidos a um questionário adaptado da literatura para avaliar fatores 
motivacionais e desmotivacionais relacionados com a prática da atividade física no intuito de registrar algumas variáveis para que se possa 
entender o universo dessa amostra. Trata-se de uma pesquisa delineada de forma qualitativa e com o corte transversal tendo objetivos de uma 
pesquisa exploratória e descritiva, os dados estão descritos como valores de frequência absoluta e relativa. De acordo com os resultados obtidos, 
o principal motivo de adesão é a ocupação do tempo livre tendo sido indicado por 35,6% dos entrevistados. A busca por maior inserção social e 
de relações coletivas pode ser um dos fatores que explicam esse resultado, uma vez que 40,59% dos entrevistados eram viúvos. A percepção dos 
benefícios da pratica regular de atividades físicas indicou que as mulheres reconhecem principalmente a melhoria de problemas de saúde, 
seguido do sentimento de alegria e os homens apontaram a melhoria da forma física com um dos fatores destacados como benefícios percebidos, 
o que leva aos motivos de permanência, destacando a manutenção da saúde como principal fator para 54,4% da amostra total, para fidelizar a 
participação em programas de exercícios. Os principais motivos para a desistência relatados foram as limitações físicas ocasionadas por doenças 
em 71,2% dos casos onde o principal sentimento para a desistência relatado foi tristeza em 52,9% dos homens e 64,2% das mulheres. O 
conhecimento desses motivos permite a proposição de intervenções mais ativas por parte dos profissionais envolvidos com intuito de aumentar o 
nível de atividade física melhorando assim a capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos. Com base neste estudo, concluímos que os  
principais motivos para a adesão dos idosos ao programa de exercício físico incluem a ocupação do tempo livre e a integração social.
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RESUMO

No decorrer dos séculos, o que é tido como belo foi construído e descontruído de acordo com o contexto. Na sociedade atual, onde o consumo se 
impera, a aparência se torna fundamental, induzindo os indivíduos a consumir as normas impostas pela sociedade de diversas formas, sendo uma 
delas a imitação de corpos considerados “perfeitos”. O corpo, por suas formas e usos, pode assim se considerado um capital, ou seja, um recurso 
de poder que os indivíduos utilizam em um determinado espaço social para nele obter vantagens. Assim, as mulheres são constantemente 
influenciada por fatores socioculturais que as conduzem a apresentar um conjunto de preocupações e insatisfações com sua autoimagem. Esses 
fatores induzem-nas a se exercitarem, a cuidarem de seus corpos, visando hábitos e cuidados prioritariamente relacionados à aparência visual do 
corpo. O presente estudo, de caráter descritivo, teve por objetivo analisar a influência da idade na percepção da imagem corporal de mulheres 
praticantes de exercícios físicos. Participaram desse estudo 40 mulheres praticantes de exercícios físicos com idade compreendida entre 18 e 35 
anos (média=25,58 anos; DP=4,48) estratificadas por idade. Assim, o G1 com 20 mulheres de 18 a 25 anos de idade e o G2 com 20 mulheres de 25 
a 35 anos de idade. No processo de seleção, foram adotados os seguintes critérios de inclusão, ser do sexo feminino, com idade compreendida na 
faixa etária entre 18 e 35 anos, praticar exercício físico a no mínimo dois meses (tanto treinamento de força, quanto exercícios aeróbicos) e 
apresentar uma frequência semanal de no mínimo três vezes por semana. Para a avaliação da insatisfação corporal utilizou-se o questionário 
Body Shape Questionnaire (BSQ), os resultados são classificados em insatisfação leve (70 a 90), moderada (90 a 110) ou intensa (> 110).  Os 
resultados demonstraram que mulheres mais velhas tendem a ter um maior escore de insatisfação corporal (G1 média= 108,1; DP= 3,02; 
classificação=“insatisfação moderada”; G2 média= 113,05; DP= 4,50; classificação=“intensa insatisfação”). Com base nos resultados evidenciados 
nesse estudo pode-se concluir que há prevalência de insatisfação corporal entre mulheres praticantes de exercícios e que a idade é um fator de 
risco para a piora da percepção da imagem corporal. Sugere-se, então, que profissionais de Educação Física estejam atentos para auxiliar suas 
alunas de academias, a persistirem em seus treinamentos e objetivos.
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RESUMO

A ludicidade pode ser compreendida ou até mesmo percebida, pela manifestação do sentimento de prazer, pelo estado de sentir-se bem ao 
fazer, desenvolver ou envolver-se em atividades que proporcionem sensações agradáveis e estimulantes, que podem ocorrer nos domínios físico, 
psíquico e emocional do desenvolvimento humano. Congruentemente, a Psicologia Positiva propõe uma visão singular de sujeito, priorizando a 
potencialidade de desenvolvimento de forças e virtudes e o bem-estar nos níveis psicológico, bio¬lógico e social. Assim, esses constructos podem 
ser importantes conhecimentos para o profissional de Educação Física que atua em atividades de recreação e lazer. Portanto, objetivou-se 
analisar a influência de atividades de recreação e lazer na percepção de afetos positivos e negativos em adultos, mais especificamente, as 
possíveis diferenças entre os participantes no relato de afetos positivos e negativos quanto à idade e ao sexo. A amostra foi composta por 40 
indivíduos, 65% (n=26) mulheres, com idade entre 17 a 66 anos, (media=37,1 anos; DP=10,7) sendo 27,5% (n=11) de 17 a 30 anos, 42,5% (n=17) 
de 31 a 40 anos e 30% (=12) de 41 a 66 anos. Os participantes responderam uma Escala de Afetos, que busca mensurar os níveis de afetos 
positivos e negativos presentes nos indivíduos. Esta escala contém vinte e oito sentenças que descrevem sentimentos e emoções passadas e 
presentes, dos quais quatorze são referentes aos afetos positivos e quatorze aos negativos, em uma escala tipo Likert, variando de 1 (nem um 
pouco) a 5 (muitíssimo). Assim, os participantes devem se avaliar de 1 a 5, de acordo com o quanto cada sentença descreve os sentimentos 
naquele momento. A avaliação foi realizada antes e depois dos indivíduos realizarem as atividades recreativas descritas na programação do clube. 
Os resultados encontrados no presente estudo indicaram reduções de afetos negativos (Pré=20; DP=7,33; Pós=16; DP=4,97) e aumento de afetos 
positivos (Pré=47; DP=11,31; Pós=58,5; DP=6,51). Conclui-se com o presente estudo que é possível identificar que as atividades recreativas 
podem ser uma forma de intervenção eficaz no aumento dos afetos positivos psicológicos.
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RESUMO

A inatividade física é fator de risco para inúmeras doenças e, paradoxalmente, também pode ser fator de risco para a síndrome do overtraining 
(SOT), apresentando os mesmos sintomas psicofisiológicos. A SOT é resultado do desequilíbrio entre treinamento, nutrição e repouso, 
prejudicando o desempenho de atletas e praticantes de exercícios físicos. Os objetivos deste estudo foram avaliar os níveis de atividade física de 
militares participando de um curso de carreira e correlacionar os sintomas da SOT entre os fisicamente inativos, ativos e muito ativos. A amostra 
foi constituída por 95 militares (idade: 29,6±1,1 anos; IMC: 27,5±3,7 kg.m-1). Para avaliação dos militares, foi utilizada uma anamnese, um 
questionário para medir o nível de atividade física (IPAQ – versão curta) que foi utilizado para criar os grupos e o questionário do overtraining 
(QOT). A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e para comparar as médias do QOT entre os grupos foi utilizada 
uma Análise de Variância (ANOVA), com post hoc de Tukey quando necessário. Os dados foram analisados no SPSS versão 14.0 e nível de 
significância foi fixado em p<0,05. Os resultados revelam que 41% da amostra estavam fisicamente inativos e os 59% restantes se dividiram em 
ativos (40%) e muito ativos (19%). A ANOVA indicou diferença significativa nos escores do QOT entre inativos (38,62±17,58) e muito ativos (29,06
±11,65) p=0,04. Diante desses dados, conclui-se que a maior parte do grupo estudado mantém níveis adequados de atividades físicas e que 
militares fisicamente inativos podem apresentar sintomas mais evidentes da SOT, quando comparados aos militares ativos e muito ativos. Além 
disso, a terminologia mais apropriada seria “sintomas de fadiga” à SOT, quando referenciada a indivíduos inativos fisicamente. Dessa forma, esses 
sintomas não envolvem apenas questões relacionadas ao rendimento e outros estressores, quando associados, podem servir de gatilhos em 
indivíduos, independentemente do seu nível de atividade física, tais como alterações na quantidade de horas de sono e aumento na duração de 
trabalho e/ou estudo, além de estresse
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RESUMO

O alongamento muscular é frequentemente utilizado antes de diversas atividades físicas como forma de aquecimento. Sendo assim diversos 
estudos na literatura tiveram por objetivo investigar os efeitos de diferentes tipos de alongamento sobre o desempenho da força, encontrando 
resultados contraditórios sobre o tema. O presente estudo busca preencher essa lacuna, tendo como objetivo especifico analisar o efeito agudo 
das diferentes respostas do desempenho da força muscular dinâmica através do teste de falha concêntrica após uma sessão de aquecimento 
convencional, alongamento estático,  dinâmico e estático combinado com o dinâmico no aparelho supino reto, contendo a hipótese de estudo em 
que as rotinas de alongamentos propostos influenciam negativamente no treinamento de força. Nesse sentido o estudo é de natureza aplicada, 
de abordagem quantitativa, com objetivo descritivo e de forma experimental, utilizando uma amostra de 14 indivíduos com idade média 26,4±3,3 
anos fisicamente ativos a 45,3631,3 meses, onde os mesmos participaram de todas as etapas dos testes em seis diferentes ocasiões, 
randomizadas com no mínimo 48 horas entre elas. Os protocolos de alongamentos consistiram em três séries e com um tempo total de 6 minutos 
em média.  O nível de significância estatística adotado foi p≤0,05. Foi obtido uma média19,6±6,3RM na situação controle,18,6±5,4RM no 
estático, 19,6±6,3RM no dinâmico e 21±6,8RM no estático associado com dinâmico e após a análise de variância ANOVA obteve um valor de p 
0,8. Foi realizado o teste de Comparações múltiplas por Tukey onde comparou todos os grupos entre si, com intervalos de confiança de 95% onde 
o valor de p em todas as comparações ficou acima da significância p 0,05. Como resultado final foi observado que nenhum protocolo de 
alongamento influenciou os níveis de força, sendo a principal hipótese apontada pela literatura que as seções de alongamentos não tiveram 
volume e intensidades suficientes para a alteração de fatores neurais e mecânicos responsáveis pela diminuição da força. Concluímos que uma 
seção de dois exercícios por grupo muscular com volume total de 6 minutos com a manutenção ou oscilação do movimento até o ponto de 
desconforto não altera os níveis de força máxima aguda antecedendo um treino de força.
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RESUMO

Nos dias atuais, a estética tem sido um importante instrumento social de análise da personalidade individual. Não se trata somente da beleza em 
si, mas de qualidade de vida e bem-estar. A beleza física é reflexo do estilo de vida do indivíduo. Dessa forma, muitas pessoas procuram praticar 
atividades físicas para terem saúde, bem como melhorar o nível de satisfação corporal e auto-estima. O objetivo desse estudo foi analisar os 
parâmetros utilizados para a contratação de Personal Trainer. Foram entrevistados 11 homens e 19 mulheres. Estes, foram divididos em 3 grupos 
distintos: de 18 a 25 (G1; 08 pessoas); 26 a 40 (G2; 16 pessoas); e acima de 40 anos (G3; 6 pessoas). Todos os participantes praticam atividades 
físicas com o auxilio de um Personal Trainer.  A coleta dos dados foi realizada a partir da aplicação de uma escala construída pelos autores. Essa 
escala está fundamentada na teoria de que a contratação de um Personal Trainer é um fenômeno multifatorial. Esse instrumento contém 15 
questões que foram respondidas através de uma escala Likert variando de 0 “Não é verdade para mim” a 4 “Muitas vezes é verdade para mim”. O 
resultado final foi obtido a partir do cálculo das médias das respostas aos itens dos fatores. Assim, o fator pessoal foi representado pelos itens de 
1 a 5. O fator social de 6 a 10 E o terceiro fator, o profissional, de 11 a 15. No G1 os valores mais importantes para escolha do profissional 
adequado têm como relevância a aparência corporal e a prontidão para atender, ou seja, a atenção especial dedicada. A moda estética tem 
relevância, como o porte físico e a forma de se vestir. A questão se o profissional é do sexo feminino ou masculino não tem tanta importância, 
bem como a etnia, religião ou classe social. Para o G2, percebeu-se que o fator pessoal mais considerado é a dedicação na vontade do profissional 
em prestar seu trabalho da melhor maneira possível. Também importantes estão as características do profissional, como aparência física, 
corporal e comportamental. Uma diferença importante analisada quanto ao grupo anterior é que o sexo do Personal Trainer acaba sendo 
escolhido em razão de muitos desses clientes, terem relacionamentos já constituídos, e preferem profissionais do mesmo sexo para lhe 
auxiliarem. E para o G3, foi notado, que a dedicação do profissional, ou seja, a relação afetiva de consideração sobre o aluno é essencial na 
escolha do profissional. Também, de forma mediana, a aparência corporal também se mostra fator essencial. Portanto, diante dos dados 
analisados constata-se que o profissional de Educação Física, especializado, o chamado Personal Trainer, deve estar sempre se atualizando e 
buscando formação melhor a cada dia para ter como consequência a excelência nos serviços prestados. Dessa forma, deve também, se portar de 
maneira adequada, pois como visto o meio eletrônico ainda não é tão significativo quanto a relação pessoal, através das indicações.
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RESUMO

A venda de serviços predomina nas relações de consumo das sociedades contemporâneas, exigindo aumento contínuo da sua qualidade, 
obrigando prestadores de serviços a investir e monitorar continuamente a qualidade dessas entregas. O segmento fitness é um mercado em 
expansão com alta concorrência no qual, equipamentos, espaço físico e modalidades são commodities. Diante desse quadro, o objetivo da 
pesquisa foi construir um modelo conceitual para avaliar a qualidade de serviços em empresas de fitness, considerando as percepções de seus 
gestores. Participaram voluntariamente da pesquisa 216 centros de fitness, com 123 gestores, todos localizados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
Brasil. Para isso, foi adaptado e aplicado um instrumento específico. Após a coleta dos dados, os resultados foram tratados por meio da análise 
fatorial exploratória (AFE), com foco na construção de um modelo conceitual com um número menor de dimensões / questões. Os resultados 
sugerem que os gestores são predominantemente jovens, pouco experientes nessa função, graduados em Educação Física e sem formação 
acadêmica para atuar nessa atividade, mantendo-se no cargo pelos ganhos financeiros consequentes, sem vislumbrar outros níveis na carreira e 
sem a prática de aperfeiçoar-se tecnicamente para a função. A AFE permitiu, em relação aos gestores, aprimorar um instrumento inicial, 
composto por 58 itens e distribuídos pelas 8 dimensões propostas pelo MEG® para um instrumento composto por 32 itens, que explicam 62,18% 
da variância comum dos dados, distribuídas por 6 dimensões, reduzindo em 55,2% o número de itens. Conclusivamente, pode-se afirmar que, a 
estrutura fatorial encontrada no novo instrumento é boa e aceitável para a avaliação da qualidade de serviços nesses centros de prestação de 
serviços em fitness. Neste sentido, o modelo proposto possui validade fatorial e consistência interna adequadas, sendo indicado para utilização 
como instrumento de avaliação da percepção de qualidade dos serviços em centros de fitness no Rio de Janeiro. A título de recomendação para 
investigações futuras, sugere-se a realização de pesquisas de mesma natureza, com foco nas percepções dos beneficiários diretos desses serviços, 
os clientes ou consumidores, para os quais toda e qualquer ação empresarial e gerencial é voltada, fazendo com que sua satisfação seja 
monitorada e esteja alinhada diretamente à sustentabilidade financeira dessas empresas.
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RESUMO

Existem evidências de que o treinamento com exercícios de força contribuem para o bem-estar de pessoas idosas. Portanto, objetivou-se analisar 
os fatores que motivam idosos a aderirem a prática de treinamento de força (TF). Participaram deste estudo 30 indivíduos idosos com idade entre 
65 e 75 anos, sendo 15 mulheres (média= 68,62 anos; DP= 2,73) e 15 homens (média= 69,67; DP=2,49), praticantes de TF a no mínimo 4 meses. 
Os participantes responderam o questionário que continha principais variáveis de adesão à prática de exercícios físico sendo adaptado para este 
estudo, analisando a adesão à prática de treinamento de força, a partir da resposta, em uma escala Likert, a 17 itens, agrupados em 6 fatores 
motivacionais. Para a análise dos fatores motivacionais foi utilizado o programa de estatística descritiva para o cálculo de medidas de tendência 
central (média e desvio padrão), o local de realização da aplicação dos questionários foi em três academias de cidades do localizadas no interior 
de Minas Gerais. Os fatores motivacionais a adesão à prática de treinamento de força, bem-estar (2,66; DP=0,25), exercícios físico como hábito 
(2,62; DP=0,50) e tempo (2,55; DP=0,53) apareceram com as três maiores médias com relação às outras dimensões. O fator bem-estar obteve a 
maior média, tanto na população geral (2,66; DP=0,25), quanto na masculina (2,64; DP=0,21). Nas participantes do sexo feminino o fator que se 
destacou foi exercícios físicos como hábito (2,79; DP=0,34). Mas também surpreendeu o resultado do fator bem-estar que aparece com a 
segunda maior média (2,67; DP=0,29) do feminino, havendo uma inversão de dimensões em relação a população masculina, já que o mesmo 
aparece como primeiro fator para esse grupo (2,64; DP=0,21). Analisando os fatores que menos influenciam os idosos a prática de TF, destacou-se 
com menor média o fator Influência da Mídia, público feminino (média= 1,21; DP=0,56), masculino (1,13; DP=0,83) e público geral (média= 1,17; 
DP=0,70). Assim, com os resultados obtidos no presente estudo conclui-se que o fator motivacional mais relevante para à prática de treinamento 
de força foi o bem-estar. Considerando a variável sexo o fator com maior média foi o bem-estar para a população masculina e a população 
feminina foi adotar exercício físico como hábito, havendo esta diferença entre ambos.
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RESUMO

O estudo é um subprojeto da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e Sexualidades 
(Nupeges), intitulada “Gênero, sexualidade e ideologia no estado do Espírito Santo: desdobramentos sobre as políticas públicas educacionais”. A 
pesquisa de maior abrangência que está sendo feita pelo Nupeges, aplicada em toda na Microrregião da Grande Vitória, constitui-se como uma 
ação interinstitucional, pois envolve a Universidade Federal do Espírito Santo e a Faculdade Estácio de Vila Velha. Este estudo, como subprojeto, 
propõe-se a acompanhar e compreender as políticas de gênero para a educação no município de Vila Velha/ES, bem como, as ações das/os
professoras/es de Educação Física em relação à produção e implementação dessas políticas no âmbito educacional, principalmente a partir do 
surgimento do movimento denominado "ideologia de gênero". O interesse em tal discussão surgiu a partir da percepção de que está ocorrendo 
no Brasil, em especial a partir de 2014, uma efervescência em torno da temática gênero que a criminaliza a ponto de proceder a retirada de 
qualquer alusão ao termo no Plano Nacional de educação em 2014 e, posteriormente, nos planos estaduais e municipais de educação. Assim, este 
trabalho tem como objetivos principais: identificar as regulamentações que versam sobre a política pública de gênero e diversidade sexual para a 
educação no município de Vila Velha; caracterizar as ações desenvolvidas pelos/as professores/as de Educação Física; identificar possíveis tensões 
relacionadas à relação escola-comunidade, no que tange ao debate de gênero. Justifica-se, pois o magistério, em especial, por ser uma profissão 
exercida majoritariamente por mulheres, é diretamente implicado na responsabilidade de pensar a construção de um outro mundo balizado pela 
equidade. Torna-se, portanto, necessário refletir sobre as práticas político-pedagógicas do magistério e desvelar que tensões tem permeado o 
processo educativo escolar na contemporaneidade. Isto principalmente mediado pelo campo da educação física, espaço bastante implicado pelas 
marcações binárias dos corpos masculinos e femininos. Além disso, esta é uma pesquisa inédita no município. Apoiamo-nos em Muller e Surel 
(2002) quanto à abordagem teórico-metodológica, pois entendemos a política pública como um constructo social. Ou seja, uma articulação de 
fenômenos de extrema complexidade acionados pelos atores sociais que competem entre si por suas relações de forças, e que, finalmente, 
obtem acesso à agenda política efetiva. A investigação caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo 
estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e, nesse primeiro momento, teve como instrumento de coleta de dados um questionário com 
questões abertas e fechadas. A aquisição desses dados ocorreu em um evento de formação continuada de professores/as de educação física, 
organizado pela prefeitura de Vila Velha. Os resultados parciais da pesquisa mais abrangente atrelados com as parciais do subprojeto indicam que 
o município vive a tensão da denominada “ideologia de gênero”, visto que no ano de 2015 o legislativo aprovou a retirada de menções a temática 
de gênero de seu plano municipal de educação. Ainda que em andamento, já podemos constatar que as discussões acerca das temáticas gênero e 
a denominada “ideologia de gênero” estão inseridas de alguma forma no imaginário dos/das docentes. No entanto, ainda que de forma tímida, a 
secretaria de educação municipal mantém a temática de gênero e sexualidade como conteúdo em seus documentos orientadores para a 
organização das diversas áreas. Também garante a discussão sobre as questões de gênero e suas articulações às questões étnico-raciais, nas 
formações específicas para os/as professores/as de Educação Física. Esse campo inclusive tem recebido os livros didáticos recém editados da área 
e que também tratam dessa articulação.
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RESUMO

Os efeitos da ginástica artística sobre os aspectos psicomotores em crianças de 5 a 6 anos. Introdução: Apesar de um grande conhecimento 
favorável aos aspectos biopsicossociais da ginástica artística, atualmente há uma carência de investigações sobre os efeitos psicomotores em 
crianças de 5 a 6 anos, após uma periodização de treinamento. Objetivo: Investigar os efeitos de um programa periodizado de ginástica artística 
na escola, sobre o comportamento psicomotor em crianças de 5 a 6 anos de idade. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 34 crianças 
que não estivesse apresentando nenhum tipo de restrição ou diagnóstico cognitivo e/ou físico para a aplicação dos testes.  Sendo 17 grupo 
intervenção (GI) e 17 grupo controle (GC). A investigação se deu pela Bateria Psicomotora (BPM) de aptidão física. Também foi utilizado o teste 
sentar e alcançar - TSA adaptado sem banco, segundo a padronização do PROESP - BR. Para utilização do método avaliativo da bateria 
psicomotora, foram classificados conforme os perfis psicomotores os testes das variáveis dependentes e foram aplicados nos grupos controle e 
intervenção no início (baseline) e após o período de 8 semanas (24h após a última sessão de aula). Sendo que, o GI  teve 15 seções de um 
programa periodizado de ginástica artística,  por 2 vezes na semana, em dias não consecutivos, com duração de 45 minutos, já o GC realizou 
apenas aulas de educação física escolar sem um programa específico. Na intervenção do grupo de ginástica, foram realizados 5 tipos de planos de 
aulas de acordo com os objetivos dos subfatores utilizados na bateria psicomotora. Todas as aulas foram realizadas com materiais simples, 
econômicos e sem qualquer sofisticação. Análise estatística: Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-wilk, e Anova de medidas repetidas 
para a comparação entre GI vs. GC entre os principais desfechos. Em todos os casos, adotou-se como nível de significância um valor de P≤0,05 
(software Statistical Package for Social Sciences, versão 20.0. Resultados: Quando comparado GI vs. GC [(pré e pós intervenção) vs. (pré e pós 
intervenção)] sobre a bateria psicomotora, observamos diferenças significativas para equilíbrio estático  (2.2 ±1.4 e 1.7±1.3 vs. 2.0±1.2 e 3.4 ± 
1.1seg; F=9.41; p=0.04), organização espacial (2.2±0.9 e 2.1±1.0 vs. 1.4±0.5 e 2.8±0.7m; F=14.1; p=0.002), total de cada fator da bateria 
psicomotora com os resultados no pós-teste GI vs. GC (Anova F= 33.89; p=0.001 e Post hoc : p<0.0001) no período de 8 semanas. Conclusão: A 
realização de um programa periodizado de ginástica artística, aumentou significativamente os aspectos psicomotores equilíbrio estático, 
organização espacial e todos os fatores quando comparado as aulas de educação física escolar, em crianças de 5 a 6
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RESUMO

Este estudo, em andamento, vincula-se a uma pesquisa mais ampla intitulada “Gênero, sexualidade e ideologia no estado do Espírito Santo: 
desdobramento sobre as políticas públicas educacionais” que vem sendo realizada pelo Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e 
sexualidades (NUPEGES), composto por professores/as e acadêmicos/as da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e da Faculdade Estácio 
de Sá de Vila Velha (FESVV). A proposta da pesquisa mais ampla é acompanhar e compreender as políticas de gênero para a educação em cinco 
municípios da Grande Vitória (GV) – Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, bem como as ações dos/as professores/as, em especial, a partir 
do surgimento do movimento denominado “Ideologia de gênero”. O estudo que ora apresentamos, trata-se de um subprojeto dessa pesquisa 
maior e objetiva acompanhar as políticas públicas de gênero para a educação e compreender as ações que os/as professores/as no município de 
Serra.  Especificamente almeja identificar as políticas advindas da secretaria de educação e do Conselho Municipal de Educação em relação à da 
temática de gênero e; identificar como as escolas estão lidando com a denominada Ideologia de Gênero, caracterizando as ações desenvolvidas 
pelos/as professores/as. Não podemos desconsiderar a grande influência que os processos educativos têm na formação do ser humano e 
tampouco que a construção de um outro mundo balizado pela equidade de gênero, implica diretamente os/as educadores/as principalmente 
pelo fato de o magistério ser um campo profissional feminizado. Assim, além de seu ineditismo, esta pesquisa se justifica pela necessidade de se 
refletir sobre as práticas político-pedagógicas de gênero do magistério e desvelar as tensões que as discussões de gênero e a recentemente 
denominada ideologia de gênero provocam no processo educativo escolar. Justifica-se também como forma de identificar alternativas de 
resistências que vão se configurando nas relações sociais nos cotidianos escolares. Quanto à abordagem teórico-metodológica apoiamo-nos em 
uma perspectiva de política pública como constructo social. Diante disso, nossa tarefa é de buscar os sentidos e significados que poderão nos 
ajudar a compreender uma realidade social.  A opção por tal abordagem tem a intenção de propor uma grade de análise que articula uma certa 
forma de determinismo estrutural  que indica que os atores políticos não são totalmente livres de suas escolhas e uma certa forma de 
voluntarismo por meio do qual há possibilidades de ação dos atores e que nos informa que esses não são totalmente determinados pelas suas 
estruturas. Quanto aos procedimentos metodológicos, caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo 
estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e tem como instrumentos de coleta de dados questionário com questões abertas e fechadas, 
aplicado a amostra de 30% de docentes do ensino fundamental de uma escola de cada região pedagógicas/administrativa da secretaria municipal 
de Educação de Serra. Os dados parciais da pesquisa indicam que, como existe um setor da secretaria responsável pelas políticas de direitos 
humanos e diversidade, esta tem se preocupado em inserir a questão de gênero nos processos formativos dos/as professores/as. No entanto, o 
município vive a tensão da denominada “ideologia de gênero”, visto que o legislativo apresentou no ano de 2015 lei que busca impedir a 
discussão de gênero nas escolas do município. Ademais, o município aprovou a retirada de menções a temática de gênero de seu plano municipal 
de educação.
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RESUMO

O estresse é definido como um conjunto de reações, gerado pelas percepções de estímulos de ordem física, psíquica, infecciosa ou outras, que 
provocam excitação emocional, perturbam a homeostasia corporal e produzem manifestações sistêmicas de ordem fisiológica e psicológica.  
Desta forma considerando o âmbito esportivo, o componente psicológico tem tanta importância quanto os componentes físico, técnico e tático 
do treinamento. Os sintomas de estresse e o esporte competitivo tem sido alvo de inúmeras investigações, sendo considerado um fator 
fundamental para um bom desempenho durante a os eventos esportivos. Embora, o tema seja bastante consistente na literatura para nosso 
conhecimento a sintomatologia de estresse em jogadores de Goalball ainda é escasso, dessa forma o objetivo do estudo foi analisar a 
sintomatologia do estresse de jogadores adolescentes de Goalbal previamente a evento competitivo. Para tanto, oito atletas com deficiência 
visual da equipe de Goalball do município de Vila Velha foram avaliados 24 horas antes da realização do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro 
da modalidade. Através de uma entrevista os atletas responderam o questionário de sintomas de estresse competitivo infanto juvenil. O 
instrumento apresenta 31 sintomas de estresse com escala Likert de (1 a 5). A análise foi estabelecida considerando a somatório das respostas de 
cada atleta a cada uma das 31 questões. Os dados são apresentados em média ± desvio padrão. O score absoluto médio apresentado foi 39,16 ± 
7,13 com um score médio de 2,91 ± 0,46 representando 58,2% de sintomatologia de estresse. Considerando os sintomas que apresentaram maior 
score destacamos a apresentação de sudorese (4,17 ± 1,17) e medo de cometer erros na competição (4,17 ± 1,17). Considerando os menores 
scores destacamos a dúvida em sobre a capacidade de competir (1,33 ± 0,52) e não pensar em outra coisa sem ser na competição (1 ± 0). 
Considerando os dados do estudo é possível sugerir que para a amostra avaliada a sintomatologia de estresse foi considerada alta previamente a 
competição.
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RESUMO

A temática em sexualidade configura-se como um assunto de difícil fala em diversos espaços como: escolas, ambientes familiares e espaços de 
saúde por falta de formação dos profissionais sobre o tema e por se tratar de um conteúdo íntimo, considerado constrangedor, porém, não deixa 
de ser um assunto de grande relevância imprimindo na vida das pessoas, satisfação ou insatisfação que reflete em seu cotidiano no convívio 
interpessoal. A educação em saúde de forma contextualizada e continuada, contribui de modo essencial na construção de pessoas capacitadas 
em favor da melhoria dos níveis de saúde individual e coletivo. Por tais motivos, este projeto tem como objetivo oferecer assistência em saúde 
sexual para mulheres jovens e adultas do município de Resende/RJ, no nível de atenção primária em saúde e oportunizar aos  discentes do curso 
de enfermagem a realização da consulta de enfermagem e o contato com o tema “sexualidade humana”. O projeto tem como base teórica a 
sexualidade humana, discutida em grupos de estudos semanalmente pelas discentes e docentes na Universidade, e como instrumento 
metodológico a prática educativa e a consulta de enfermagem á nível de atenção primária que  possibilita para os discentes participantes a 
conexão do seu conhecimento científico a prática, permitindo ainda a ampliação do currículo mínimo do curso de enfermagem. Durante a 
assistência são ofertados serviços de coleta de preventivo, orientações em aleitamento materno, práticas educativas em escolas, unidades de 
saúde, empresas locais, orientações de planejamento familiar, IST’s e acolhimento de demais demandas que possam surgir neste sentido, de 
modo a cumprir seus designos que são : estabelecer um ambiente que promova o diálogo entre a população, a comunidade acadêmica, 
instituição e os serviços municipais de saúde; oportunizar aos discentes a conexão entre o conhecimento teórico científico e sua aplicabilidade na 
prática; promover a humanização, acolhimento e a valorização do cliente nas práticas de enfermagem; realizar ações em conjunto, a nível 
individual e coletivo, a fim de atender as necessidades da comunidade em torno da Universidade Estácio de Sá- Campus Resende/RJ. Dessa 
forma, busca-se promover a  qualidade de vida para as mulheres participantes, a abertura do consultório de enfermagem da Universidade, ser o 
primeiro espaço do município para discussão em sexualidade feminina, e a capacitação dos discentes de enfermagem para atuação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem em Sexualidade Humana. Com a sua implementação foram oportunizados a promoção de 
discussões sobre a sexualidade humana em ambientes como a Feira do Livro de Resende/RJ (FLIR) e desenvolvimento de atividades
complementares na universidade sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 
Portanto o projeto tem impacto positivo na sociedade por proporcionar a transferência de conhecimento científico em um tema pouco explorado 
pelos próprios profissionais da saúde; e proporciona capacitação em sexualidade humana para os discentes participantes, o que resulta em 
profissionais qualificados para a abordagem da sexualidade durante as consultas de enfermagem.
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RESUMO

Com a transição demográfica vivenciada no Brasil nos dias atuais, espera-se que haja um aumento significativo no número de idosos em todo o 
território nacional nos próximos anos. Estima-se que em 2050 o número da população idosa suba de 900 milhões para 2 bilhões de idosos no 
mundo, com progressão anual de cerca de 8%, ocasionando um aumento de patologias predominantes na população idosa. A Doença de 
Alzheimer (DA) é um transtorno degenerativo e progressivo das funções neurológicas, manifestando deterioração cognitiva e perda de memória 
na fase idosa do desenvolvimento humano, levando a necessidade do cuidado, normalmente, familiar. A pesquisa originou-se de 
questionamentos de um grupo de acadêmicos, da graduação em Enfermagem, a respeito da qualidade de vida do cuidador familiar do idoso com 
Alzheimer. Foi percebida a necessidade da construção de um trabalho que pudesse orientar as práticas assistenciais para melhoria da qualidade 
de vida dos idosos com a doença de Alzheimer, e orientação familiar frente a progressão da doença. O presente estudo se faz relevante, pois há 
um prognóstico significativo no aumento do número de idosos com Doença de Alzheimer em 2020, e um número maior para os próximos 30 
anos. Assim, levando a elevação do número de cuidadores e principalmente os familiares. Objetivos: Identificar fatores que provocam o desgaste 
biopsicossocial e espiritual no cuidador familiar de idosos com Alzheimer e citar a complexidade das ações familiares no cuidado aos idosos com 
Alzheimer. Metodologia: Trata-se de estudo com abordagem qualitativa, do tipo revisão integrativa, tendo como base de dados a Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), BDENF, LILACS, INDEX PSICOLOGIA e MEDLINE. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão dos artigos: materiais 
completos, no idioma português, e com recorte temporal de cinco anos (2014 – 2018). Os critérios para exclusão: materiais duplicados e que não 
atendiam a temática. Ao término da análise, emergiram 12 artigos semelhantes ao tema. Resultados: Foram identificadas três categorias 
temáticas: O cuidado intergeracional; O cuidador familiar principal; O desgaste espiritual do cuidador familiar. O cuidador familiar vive um cenário 
demandante de cuidado ao seu ente adoecido, seja por dever intergeracional ou conjugal impactando diretamente sobre a sua própria condição 
de saúde. Deve também apoiar ao idoso e a outros componentes da família, aumentando seu desgaste biopsicossocial, inclusive, por sua própria 
rotina. Grande parte dos cuidadores familiares são do gênero feminino, e guardam relação geracional com o idoso. O impacto da rotina e das 
altas demandas interferem diretamente nos planos de vida e carreira profissional dos cuidadores. Conclusão: A promoção da qualidade de vida 
do cuidador deve ser levada em consideração pela equipe de saúde multidisciplinar que assiste ao idoso, que impactará diretamente no cotidiano 
dessas famílias.
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RESUMO

O atendimento adequado aos deficientes auditivos é essencial para estabelecer a comunicação paciente-profissional de forma a assegurar 
diagnósticos e tratamentos mais precisos. Dessa maneira, a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) torna-se um mecanismo fundamental 
para uma assistência equânime e com qualidade, prática esta que no cenário dos serviços de saúde, questiona-se ser eficaz ou não, na assistência 
de enfermagem às pessoas surdas. O presente trabalho tem como objetivos identificar a trajetória do atendimento de enfermagem ao cliente 
surdo; descrever a importância da língua de sinais no cuidado de enfermagem; e analisar a efetividade da assistência de enfermagem ao público 
surdo na atualidade. Este estudo em andamento, integra uma pesquisa de revisão integrativa de literatura científica, com abordagem qualitativa, 
cujos dados serão coletados nas bases de dados SciELO, LILACS e IBECS, entre outros, assim como no Google Acadêmico e em websites oficiais do 
Ministério da Saúde do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Será utilizada a 
estratégia PICO, ou acrônimo similar na formulação da questão problema a partir dos descritores em ciências da saúde “SURDEZ; LINGUAGEM DE 
SINAIS; HUMANIZAÇÃO; ENFERMAGEM; CUIDADO”. Serão coletados múltiplos e variados tipos de publicações, dentre elas artigos científicos, 
teses, dissertações, monografias e relatórios, uma vez que possuam, em seus títulos, no mínimo um dos descritores mencionados, bem como 
estejam disponíveis, de forma gratuita e integralmente, na Internet. Foram encontrados parcialmente 27 artigos entre os anos de 2003 e 2018, 
que contemplam os critérios de inclusão supracitados, dos quais 4 foram lidos na íntegra, e os demais ao decorrer deste trabalho. Dos 4 lidos, 3 
eram relacionados à: Libras como um desafio para a enfermagem; surdo na saúde como inclusão social; e percepção do próprio usuário surdo em 
seu atendimento de saúde. Já o 4º é uma revisão bibliográfica que norteará parte deste trabalho. Os estudos ainda a serem concluídos apontam a 
importância do uso da linguagem de sinais como ferramenta não só gestual, mas essencial para alcançar vínculo e diagnósticos precisos com os 
surdos, os quais revelam falha na comunicação por falta de capacitação dos profissionais, levando-os a depender de intérpretes para 
comunicarem-se. Esses fatos promovem a perda da privacidade do paciente e favorecem a um atendimento deficiente. Neste contexto, os 
achados enaltecem a importância da enfermagem no atendimento aos pacientes surdos através da Libras. Inicialmente, pode-se concluir que 
ainda existe pouca atenção pela saúde dos deficientes auditivos, em particular da enfermagem para melhorias em sua qualificação profissional. 
Há uma insatisfação por partes desse grupo pela maneira pela qual são atendidos, tendo ainda maior vulto quando se entende que nem todo o 
surdo é alfabetizado, o que torna a Libras fundamental para comunicação efetiva.
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RESUMO

O desejo da maioria dos casais é ter um filho perfeito, bonito e saudável, que obedeça às expectativas criadas pela sociedade, mas nem sempre 
isso é possível. A descoberta de uma malformação congênita durante a gravidez é um período de instabilidade emocional para os pais. Nesse 
momento eles experimentam sensações jamais imaginadas, ocorrendo um conflito psíquico em relação ao bebê que foi imaginado e a descoberta 
do bebê real que está por vir. Além dessa instabilidade emocional devido a descoberta da malformação fetal, ainda vivenciam os primeiros 
momentos com o filho recém-nascido (RN) dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal, o que ocasiona uma série de incertezas sobre o 
futuro. Partindo desse contexto, baseado nas iniciativas globais de centrado na pessoa e cuidado centrado na família da Institute for Healthcare 
Improvemente (IHI) foi elaborado o presento estudo. Objetivos: pesquisa de campo que objetivou compreender as experiências de pais de 
recém-nascidos com mielomeningocele na unidade de terapia intensiva neonatal e saber o mais importa para eles naquele momento. Método: 
pesquisa qualitativa, descritiva baseada no método história de vida, realizada em um hospital público federal, com onze participantes. Resultados: 
a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), foi identificado que as vivências dos pais na unidade de terapia intensiva neonatal, são 
permeadas de sentimentos ambíguos de medo, afastamento e preocupação com seu filho, assim como a dificuldade para maternar em meio a 
fios, aparelhos, ruídos, dentro de um ambiente altamente tecnológico e repleto de incertezas. Os pais reforçam a necessidade do uso de 
tecnologias leves, através do acolhimento pelos profissionais de saúde da unidade neonatal. Conclusões: mediante as vozes dos participantes 
percebe-se a necessidade de um cuidado singular, centrado no paciente e família. O estudo apresenta a necessidade de que profissionais de 
saúde estejam preparados para acolher as famílias, principalmente na primeira visita destes na UTI, identificando o que mais importa para eles, 
traçando intervenções que favoreçam e promovam a formação do vínculo afetivo, tão necessário para o crescimento e desenvolvimento do 
recém-nascido.
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RESUMO

A longevidade é um dos principais marcos na atual história da humanidade e isto é possível pela evolução de várias áreas científicas com 
tratamentos eficientes e reabilitantes que proporcionam uma melhor qualidade de vida aos idosos. Atualmente, tem-se uma população de 
pessoas idosas gerindo suas vidas, mas em contrapartida há aquelas que necessitam de acompanhamento frequente, seja por portarem alguma 
doença incapacitante ou por necessitarem de cuidados especiais associados ao envelhecimento. Observa-se uma elevada preocupação com esta 
parcela da população e um dos motivos são os problemas de natureza psíquica, o mais comum entre eles é a depressão. Este estudo buscou 
fortalecer a partir da literatura, a identificação de fatores de risco para depressão e a importância da enfermagem frente ao idoso. Trata-se de um 
estudo de revisão integrativa da literatura, com abordagem quantitativa, realizado no período de fevereiro de 2019 a maio de 2019. A questão 
que norteou o estudo foi: Quais os fatores que provocam a depressão no idoso?. Os critérios de inclusão adotados foram artigos originais, 
completos, publicados entre os anos de 2014 a 2019 e de exclusão monografias, dissertações e teses. Respeitando os critérios de inclusão e 
exclusão foram incluídos 14 estudos para análise. Durante o envelhecimento, observa-se que as mudanças ocorrem tanto em aspectos 
morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e no psicológico do idoso, o que predispõe para o aparecimento de diversas doenças, dentre as mais 
comuns em idosos destaca-se a depressão. Diversos transtornos afetam os idosos. Dentre eles, a depressão merece especial atenção, por 
apresentar prevalência crescente na sociedade gerando consequências negativas para a qualidade de vida. A prevalência de depressão em idosos 
varia entre 5% e 35%, considerando-se as diferentes formas e gravidade da doença. Os fatores de risco mais expressivos são: perda de vínculos 
afetivos, solidão, perda de um ente querido, aposentadoria ou inativação social, viuvez, institucionalização, baixa escolaridade, idade avançada, 
más condições de moradia e comorbidades psiquiátricas. A prevalência de depressão é menor em idosos não institucionalizados (1% a 10%). Já os 
que vivem em instituições de longa permanência podem chegar de 25% a 80%.  O enfermeiro deve estar envolvido diretamente no processo de 
identificação precoce dos sinais e sintomas depressivos, visto que estes estão associados à maior ocorrência de morbidade e mortalidade. Dessa 
forma é possível elaborar planos de cuidados e traçar estratégias com vistas à prevenção do desenvolvimento de depressão no âmbito individual 
e coletivo. Os enfermeiros precisam estar atentos e preparados para detectar os sinais de depressão antes que estes causem prejuízos à 
qualidade de vida do idoso. Além disso, programas educacionais, estratégias clínicas para orientação e diagnóstico precoce desses problemas 
devem ser estimulados.
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RESUMO

O parto e a gestação representam etapas únicas na vida da mulher gerando grandes expectativas não só nela, mas em toda a família. Todos 
aguardam somente por alegrias com o advento de mais um membro para a família. No entanto, dificuldades surgem concomitantemente às 
mudanças, algo que contraria a idealização da maternidade utópica tida pela sociedade. As mulheres são os indivíduos mais propensos a serem 
afetados pela depressão, podendo esta ter início no começo do processo de ser mãe, o que altera significativamente as relações com a família. 
Além das mudanças mentais e corporais da gestação, existem alterações no meio socioeconômico, tendo em vista que as mulheres detêm 
atividades laborais e/ou sociais que não lhes garantem dedicação exclusiva para a maternidade, o que pode levar a um aumento da tensão 
sentimental. A dificuldade de se lidar com sentimentos, geralmente está associada às variações hormonais, mudanças no humor, alterações no 
cotidiano e a fatores relacionados ao puerpério. Este estudo buscou ressaltar a importância da enfermagem frente a prevenção da Depressão 
Pós-Parto. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura realizado no primeiro semestre de 2019. Para nortear as ações de pesquisa 
desse estudo, foi formulada a seguinte questão: “Qual o papel do enfermeiro na prevenção da DPP?”. Os critérios de inclusão utilizados para 
compor a amostra do estudo foram artigos originais, nacionais e internacionais, publicados entre os anos de 2009 a 2019, baseados nos 
descritores e base de dados selecionadas. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, monografias e teses.  A partir das análises feitas 
para a construção desta revisão, observou-se que foram totalizados 15 artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão na elaboração dos 
resultados e discussão, distribuídos nas bases de dados: BDENF, LILACS e MEDLINE. A mulher no período da gravidez e no puerpério precisa de 
apoio e suporte psicológico, para reconhecer, prevenir e buscar orientação acerca dos fatores que interferem na sua saúde mental e promover o 
desenvolvimento saudável da relação mãe-bebê. Dessa forma, tem-se uma medida de prevenção à DPP. O enfermeiro tem papel significativo na 
detecção da depressão pós-parto. Partindo do princípio que as unidades básicas de saúde são responsáveis pelo atendimento e 
acompanhamento das mulheres no pré-natal e pós-parto. A educação em saúde torna-se então uma importante ferramenta para a prevenção e 
tratamento da DPP. A partir do momento em que se tem conhecimento dos principais fatores precursores, é possível criar estratégias de 
proteção, garantindo o cuidado à saúde da mãe e do bebê. Faz-se necessário entender a importância de escutar as mães para saber suas 
necessidades e conferir se o conhecimento passado foi realmente entendido. A ideia de escuta ativa mostra efetiva diferença na prevenção e 
detecção nos estudos levantados. É vital também que o enfermeiro esteja capacitado para o enfrentamento da DPP. Estudos demonstram que a 
falta de domínio dos profissionais em lidar com uma situação de depressão materna dificultou a correta assistência de enfermagem, trazendo 
prejuízos na relação do binômio mãe-filho. Espera-se que este estudo possa contribuir para o conhecimento das características da DPP e suas 
consequências para a mãe e para o bebê, possibilitando então que o enfermeiro tome um posicionamento eficaz e embasado em evidências 
científicas.
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RESUMO

O termo redes sugere dinamicidade e movimento, pois se transforma a cada instante e é dependente das interações sociais (ACIOLI, 2007).  Os 
profissionais de saúde integram diversas redes, incluindo as constituídas em seus espaços laborais. A regulação assistencial é voltada para o 
conjunto de atividades e ações em saúde tendo como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos 
assistenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2008). A inoperância ou insuficiência do Estado é apontada como a principal 
dificuldade para o acesso aos serviços de saúde nos níveis secundário e terciário e a interação entre os profissionais a possibilidade de 
enfrentamento dessa questão (SILVA e BENITO, 2013). Quando as redes são mobilizadas para garantir o acesso, os profissionais estão não apenas 
buscando dar conta de aspectos operacionais do seu trabalho, como também buscando efetivar princípios SUS, como acesso universal e 
equidade. Neste sentido, a análise das redes sociais (ARS) como espaço de trocas materiais, informacionais e/ou simbólicas, formais e informais, 
permite apreender elementos capazes de apontar para fragilidades ou potencialidades na operacionalização dos serviços de saúde. Objetivo: 
Analisar as relações sociais em rede dos profissionais da atenção básica e seu papel nos processos de regulação da assistência. Metodologia: O 
estudo foi realizado em 4 unidades de atenção básica e 3 setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de um município de pequeno 
porte do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa 4 enfermeiros, 1 médico, 3 Agentes Comunitários de Saúde, 1 coordenador da atenção básica 
(enfermeiro) e 3 administradores (1 do controle e avaliação e 2 do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)), totalizando 12 profissionais. Foi 
empregada a entrevista semiestruturada através de um roteiro com dados que identificavam os profissionais e solicitação de que citassem até 
cinco pessoas que estavam relacionadas ao processo de encaminhamento dos usuários para a rede especializada e para garantia do acesso dos 
mesmos a esses serviços. O software Ucinet© e sua extensão, Netdraw©, foram utilizados para análise dos dados. (BORGATTI Et al, 2002; 
BORGATTI, 2002). Foram apresentados a posição de cada ator social na rede, sua influência, dada pelas medidas de centralidade, e as relações 
existentes entre os participantes. Resultados: A rede exportada possui um total de 28 nós (atores) e 37 arestas ou ligações (setas), com uma 
densidade de 0,049; em termos percentuais, 4,9%. A densidade apresentou baixa densidade e por conaequencia conectividade. Os enfermeiros 
emergiram como sendo o principal contato com responsáveis de outras unidades de saúde, tornando-se, assim, um elo importante na rede. 
Como o município trabalha com cotas, o setor controle e avaliação aparece como importante para o acesso, pois faz a gestão dessas cotas para a 
rede especializada de atenção dentro do município. O TFD realiza os contatos para fora do município para agendar exames e procedimentos. 
Essas marcações acontecem via Sistema Estadual de Regulação e Sistema Nacional de Regulação. O município, na maioria dos casos, faz o 
transporte do usuário para os locais referenciados, o que facilita a assistência integral e longitudinal. Em relação aos ACS, todos citaram o 
enfermeiro como referência para suporte, logística, conhecimento e para sanar possíveis dúvidas sobre atendimento e processo de trabalho, 
reforçando o papel do enfermeiro na supervisão e educação permanentes.  Conclusão: A análise das redes sociais nos espaços de trabalho da 
Atenção Básica possibilitou identificar o papel dos atores para garantia do acesso às redes de atenção especializada, em especial quando há 
insuficiência de recursos formalmente estruturados. Os atributos da rede de profissionais permitiram identificar com maior clareza aspectos 
relativos às características e ao processo de trabalho dos mesmos.
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RESUMO

O biofilme é caracterizado pela adesão dos microrganismos a diferentes materiais a partir da produção de uma matriz de polímeros orgânicos. 
Inúmeras espécies bacterianas são capazes de tal virulência, fato que causa preocupação no ambiente nosocomial, onde os próprios insumos e 
equipamentos utilizados para suprir as necessidades dos pacientes, tornam-se alvos dos patógenos formadores de biofilme. Entre as superfícies 
susceptíveis a ação dessas bactérias, destaca-se os cateteres vesicais, quando acometidos por tal mecanismo de virulência, podem desencadear 
graves quadros de infecções urinárias. Tendo em vista minimizar tal problema, busca-se encontrar novos meios que possam apresentar efeito 
antibiofilme. Dentre as possibilidades avaliadas para este efeito, destaca-se a ação de extratos de plantas como a Euphorbia tirucalli, conhecida 
popularmente por avelóz. Sabe-se que esta dispõe de algumas propriedades farmacológicas: cicatrizante, antibacteriana e antifúngica. Para tanto, 
o presente estudo objetivou verificar a ação do extrato de Euphorbia tirucalli frente ao biofilme bacteriano formado em cateter vesical. Trata-se 
de uma pesquisa do tipo experimental de natureza descritiva com abordagem quantitativa, desenvolvida nos meses de setembro a novembro de 
2018, no laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio São Luís. Utilizou-se extrato metanólico de Euphorbia tirucalli (0,0579 g/mL) que foi 
cedido pelo Departamento de Química do Instituto Federal do Maranhão (DAQUI-IFMA). Para a indução de biofilme nos fragmentos de cateter, 
usou-se uma linhagem padrão de Escherichia coli (ATCC 25922), espécie frequentemente associada à infecções urinárias. Visando melhor 
desenvolvimento do experimento optou-se por realizá-lo em triplicata, os cupons de prova foram padronizados (1cm2), obtidos a partir do corte 
de cateteres vesicais de látex siliconado. Posteriormente, os cupons foram imersos em 400 mL de meio BHI (Brian Heart Infusion) enriquecido em 
concentração dupla e esterilizados em autoclave por 15 minutos a 121 °C. Para o desenvolvimento do biofilme bacteriano adicionou-se ao frasco 
com os cupons de prova, 10 mL de suspensão de E. coli previamente preparada em solução salina (0,9%) com turbidez equivalente a escala 0,5 de 
Mc Farland. Em seguida, o frasco foi armazenado em estufa bacteriológica a 37ºC /72 horas, tempo viável para a formação do biofilme, segundo a 
literatura. Após o período de incubação os cupons de prova foram retirados do frasco com o auxílio de uma pinça e acondicionados em tubos 
contendo 6 mL de solução salina para serem rinsados no vórtex por 15 minutos. Dessa solução retirou-se 1 mL e realizou-se diluição seriada (10-1 
até 10-3) em tubos contendo 9 mL de Água Peptonada Tamponada, de onde retirou-se 1 mL da solução 10-3 para plaqueamento em Plate Count 
Ágar, que foi incubado em estufa a 37º/C24 horas para seguidamente, quantificar as UFC. A ação do extrato de Euphorbia tirucalli diante do 
biofilme previamente formado foi averiguado utilizando cupons de prova após 72 horas de incubação e acondicionando-os em tubo contendo 
3mL de BHI + 10 µL/mL do extrato de avaliado. Após 24 h de incubação, realizou-se diluição e plaqueamento nas mesmas condições supracitadas, 
para quantificação das UFC. Por fim, compararam-se as UFC obtidas a partir do biofilme formado nos fragmentos do cateter, na ausência e 
presença do extrato. A partir de tal procedimento, foi possível constatar que nos cupons de prova que não tiveram contato com o extrato de 
Euphorbia tirucalli quantificou-se 2,5 x 104 UFC, evidenciando a grande quantidade de células bacterianas oriundas do biofilme previamente 
formado. Diferentemente, na presença do extrato vegetal mencionado anteriormente, notou-se redução na contagem bacteriana obtendo-se 1,6 
x 104UFC. Conclui-se que o extrato avaliado apresenta efeito redutor frente ao biofilme formado pela linhagem de E. coli.
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RESUMO

O presente estudo teve por objetivo analisar os riscos que as equipes multiprofissionais de radiologia podem desencadear devido ao excesso da 
radiação ionizante nos profissionais, no qual a radiação é uma energia que se propaga a partir de uma fonte emissora, sendo classificada como 
energia em trânsito, permitindo assim uma forma de exposição que podem causar bons resultados ou não a população. Estudos confirmaram que 
altas doses de radiação ionizante podem provocar alterações nos tecidos humanos, conforme relatado desde o descobrimento dos Raios-X. 
Contudo, existem determinadas doses de emissão desse tipo de energia o qual podem subsidiar respostas a danos à saúde dos profissionais pelo 
excesso de exposição, a energia ionizada é classificada em dois grupos: o efeito estocástico são aqueles cujas modificações surgem em células 
aparentemente normais. O efeito determinístico são produzidos através de doses elevadas, que fica acima do limiar de 0,5 Gy, acima desse valor 
os danos são mais agressivo para as células humanas. Os trabalhadores que estão em contato com a radiação ionizante, como os tecnólogos em 
radiologia, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, são profissionais que desempenham técnicas radiológicas. Objetivo: Avaliar o 
conhecimento dos profissionais de radiologia quanto aos riscos que podem ser evidenciado durante a execução das atividades laborais na sua 
própria saúde devido ao excesso de emissão da radiação ionizante. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo longitudinal, de 
abordagem quantitativa. A população da amostra foram compostas por um total de 73 profissionais em exercício, sendo entrevistados todos pela 
equipe multiprofissional que trabalham no setor de radiologia de um hospital público de grande porte do estado de Pernambuco-PE, a pesquisa 
ocorreu no mês de abril a maio de 2019 sendo realizado em duas semanas consecutivas, nos turnos manhã, tarde e noite. Os dados foram 
coletados a partir de um questionário semiestruturado com perguntas referentes à radiologia, constituindo-se de perguntas fechadas, 
alternativas e múltipla escolha. Resultados: A pesquisa mostra o quanto os profissionais estão sendo exposto a condições de riscos inerente a 
emissão de radiação, quanto a isso, pode-se analisar quanto aos riscos dos radiologistas, cerca de 71 dos entrevistados consideram exercer uma 
profissão de risco (97,26%). No entanto, um não julgou que a profissão não causa risco nenhum (1,37%) e um não identificado não souberam 
responder quanto aos riscos que a profissão pode causar (1,37%). Contudo, a pesquisa mostra que 97,26% da população entrevistada tem 
consciência que a profissão é de risco, o que permite reconhecer que ao exercer a profissão o mesmo tem a convicção que poderá ter 
complicações na saúde no futuro próximo. Quanto à utilização do avental de chumbo, 54 dos profissionais fazem o uso do equipamento de 
proteção radiológica (73,97%), 12 não usam o avental de proteção (16,44%), cinco desses mesmos profissionais não souberam responder quanto 
a utilização do avental de chumbo, equipamento de proteção radiológica (6,85%) e dois da equipe radiológica não identificados não responderam 
(2,74%). Esse resultado mostra que 26,03% dos profissionais apresentaram um descuido quando sua exposição à radiação perante o uso do EPI 
avental de chumbo. Conclusão: A pesquisa proporcionou analisar os riscos a saúde das equipes multiprofissionais de radiologia que podem 
desenvolver devido ao excesso de exposição à radiação ionizante, assim como, os principais meio de preservação e promoção para saúde dos 
trabalhadores que de fato está relacionada às condições, principalmente do seu local de trabalho.
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RESUMO

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública, muitas pessoas morrem devido a essa infecção que apresenta incidência a nível 
mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde/OMS, estima-se que 8 milhões de pessoas estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis, 
o agente etiológico da tuberculose. O patógeno é transmitido por gotículas de saliva e o principal sintoma é a tosse. Condições desfavoráveis de 
vida como desnutrição, situação de rua, uso abusivo de drogas, privação de liberdade, morbidades como diabetes, HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana), colocam o indivíduo em maior vulnerabilidade ao adoecimento. No Brasil em 2018 foram diagnosticados 72.788 casos novos tendo 
como causa básica a tuberculose. Diante desse cenário, a atenção básica, em particular, a Estratégia da Saúde da Família(ESF), é imprescindível 
para acolher a pessoa com TB (Tuberculose) nos serviços de saúde. Nesse contexto, a Enfermagem tem importante atuação no processo 
assistencial ao portador bacilífero realizando as seguintes ações: consultas, solicitação de exames, orientações, pedido de medicamentos, 
inscrição de ficha social para o recebimento de cesta básica, visitas, ações educativas, dentre outras atribuições. No Maranhão, o Programa 
Nacional Contra Tuberculose juntamente com o Ministério da Saúde definiu como prioritários 11 municípios para intensificação das ações de 
controle. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é analisar os casos de tuberculose no estado do Maranhão nos anos de 2014 a 2018. Trata-se de 
um estudo descritivo de caráter quantitativo, epidemiológico, retrospectivo, com base nos dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), na plataforma do DATASUS, concernente aos agravos de Tuberculose diagnosticados e notificados em residentes do estado do 
Maranhão.  A coleta de dados foi feita por intermédio de tabuladores disponibilizados elo Ministério de Saúde: TABNET, permitindo acessibilidade 
nas seguintes variáveis sexo, idade, raça, escolaridade, zona de residência, forma clínica, populações vulneráveis, diagnóstico, tratamento, e 
situação de encerramento. Os dados coletados foram analisados no EXCEL, software Microsoft Office 2013, por meio de tabelas com frequência 
absoluta e porcentagem, e construção de gráficos. Não se submeteu ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois foram utilizados dados 
secundários de domínio público, entretanto, obedeceu a Resolução Nº 510/16 que determina sobre pesquisas envolvendo seres humanos. No 
período estudado, o Estado do Maranhão, apresentou 11.354 casos de tuberculose notificados. Analisando as notificações ao longo dos anos 
avaliados, pode-se evidenciar que de 2014 a 2017 houve aumento anual no número de casos. Os anos que apresentaram maior e menor registro 
de diagnóstico de TB foram 2017 e 2018, com 2.489 e 1.952 casos, respectivamente. Pode-se constatar que a infecção investigada atinge 
predominantemente o sexo masculino (64,87%), idade de 20 a 39 anos (40,12%), raça parda (71,97%), com ensino médio (26,63%), residentes da 
zona urbana (70,48%). A forma clínica mais relevante foi a pulmonar (88,53%) e a população mais susceptível à TB compreende àqueles com 
alcoolismo (35,91%). O exame diagnóstico que obteve superioridade no resultado foi o teste rápido (90,1%) e grande parte da população 
bacilífera não concluiu o tratamento (73,1%) embora, se tenha constatado baixos percentis de resistência às drogas de primeira linha (variação 
entre 5 e 17%). A situação de encerramento da doença foi por cura com 81,95%. Diante desse exposto, conclui-se que a tuberculose é um 
problema persistente no estado do Maranhão. Portanto, torna-se necessário que os esforços intersetoriais da saúde se intensifiquem por meio de 
ações educativas, conscientizando a população maranhense da importância da efetivação do tratamento da tuberculose para redução desse 
problema de saúde pública.
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RESUMO

O estudo tem como tema geral a percepção do graduando de enfermagem frente ao conforto do paciente em uso de tecnologia dura, como o 
monitor multiparamétrico utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e a influência das representações sociais nessa percepção no 
enfrentamento com o binômio tecnologia dura-conforto. Objetivos: analisar as representações sociais dos graduandos de enfermagem acerca do 
conforto do paciente em uso de monitorização multiparamétrica em UTI sob a perspectiva da teoria das representações sociais de Moscovici e, 
identificar na perspectiva dos acadêmicos, os fatores relacionados aos monitores que possam afetar o conforto deste paciente. A metodologia 
utilizada foi qualitativa, com suporte do software IRAMUTEQ para a classificação lexical das palavras. Foram entrevistados 57 graduandos de 
enfermagem, do sétimo e do décimo período do curso de enfermagem que já haviam cursado as disciplinas de ensino clínico e estágio 
supervisionado em alta complexidade e, assim se enquadravam nos critérios de inclusão do estudo. As entrevistas semi-estruturadas foram 
realizadas nos meses de setembro a dezembro de 2018.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro e de todas as instituições envolvidas sob o parecer nº CAAE 91761318.0.0000.5285, parecer 2.871.001 e todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados mostraram a população estudada majoritariamente 
correspondente a chamada geração Y, jovens nascidos entre as décadas de 80 e final de 90, além do gênero feminino ainda característico da 
profissão.  Estes representam o conforto como possível e imprescindível ao cuidado do paciente criticamente enfermo e que o uso do monitor 
multiparamétrico não constitui qualquer empecilho a este, desde que haja o domínio da máquina em questão, do seu funcionamento e sua 
parametrização adequada à cada paciente. A conclusão nos mostra que, diferentemente dos estudos realizados com profissionais experientes na 
terapia intensiva, o jovem que vem sendo colocado no mercado de trabalho apresenta novas possibilidades de cuidados confortantes, utilizando 
a tecnologia como aliada a qualidade e, não em detrimento do conforto. O estudo se mostra relevante para a assistência ao considerar as 
necessidades de compreensão e busca de meios para alcançar os objetivos de qualidade e segurança no processo do cuidar, através do 
reconhecimento do potencial característico dessa nova geração, que não se contenta com pouco e nem com rotinas desprovidas de desafios. 
Pensando na pesquisa, percebe-se a necessidade de estudos e reflexões acerca dos agentes motivadores, dos melhores meios de incentivo e de 
estímulo do potencial intelectual e energético dessa geração para a evolução da enfermagem enquanto ciência. E ao considerar os processos de 
ensino, pode-se analisar os meios de métodos de abordagem aos temas envolvidos, conforto e tecnologia, para que estes estejam cada vez mais 
integrados.
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RESUMO

Esta pesquisa apresenta como tema o papel do enfermeiro no cuidado de pacientes   adultos   com   doenças   oncológicas   sob   cuidados   
paliativos   e   seus familiares e  tem como   objetivo  geral   analisar as   dificuldades encontradas pelos enfermeiros   para   prestar   assistência   à   
pacientes   com   doenças   oncológicas   emcuidados paliativos. No referencial teórico, foram abordados os seguintes temas: Breve histórico  dos 
cuidados paliativos; Desenvolvimento de cuidados  paliativos; Sistematização   da   Assistência   de   Enfermagem   (SAE);   Desempenho   
dosenfermeiros em cuidados paliativos; Desempenho de enfermagem no controle da dor   em   oncologia   e   a   relação   do   enfermeiro   com   
a   família   em   cuidados paliativos. Quanto à  metodologia,  trata-se de  uma pesquisa bibliográfica com umestudo   descritivo   e   qualitativo.   O   
estudo   foi   composto   por   toda   a   literatura relacionada ao assunto indexado em Bases de Dados da Enfermagem (BDENF),Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema de Análise e Recuperação de Literatura Médica Online (MEDLINE). A busca de 
dados  foi   realizada   no   período   de   2014   a   2018.   A   análise   dos   dados  permitiu caracterizar três categorias, categoria 1: falta de 
capacitação em cuidados paliativos e necessidade de inserir esse tema durante a graduação; Categoria 2: empatia com sofrimento e vínculo 
criado com paciente e família; e categoria 3: Adversidade do enfermeiro na equipe multiprofissional.As categorias foram selecionadas de acordo 
com   a   compreensão   das   necessidades   da   enfermagem   para   proporcionar   ao paciente um tratamento humanizado e uma melhor 
qualidade de vida, uma vez que a   cura   não   é   mais   possível.   Este   estudo   identificou   que   existem   algumas dificuldades   em   relação   à   
atuação   do   enfermeiro   na   assistência   aos   Cuidados Paliativos como falta de capacitação por parte da enfermagem, relação e vínculo com 
familiares e pacientes além das divergências no tratamento em relação a outros profissionais.   Dessa   forma,   análise   do   estudo   contribui   
para   a   importância   da inserção do tema Cuidados Paliativos na graduação para que sejam sanadas essas dificuldades e prevaleça o mais 
importante: o conforto e o bem-estar do paciente e de familiares e para o nosso entendimento em relação às soluções da enfermagem para uma 
melhora na assistência.
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RESUMO

A neoplasia de bexiga é uma das mais comuns entre homens e mulheres que se caracteriza pelo crescimento anormal das células e que vem 
adquirindo com maior incidência no sexo masculino. Os dados mostram que surgem 6.690 novos casos em homens e 2.663 mortes. Possui 
prognostico que influencia na taxa de sobrevida, sendo que a estimativa é que em 05 anos a taxa relativa seja de 77%, em 10 anos de 70% e em 
15 anos seja de 65%. Os fatores desencadeantes incluem a exposição a certos produtos químicos de uso industrial, infecções urinárias, cálculos 
renais, quimioterapia, baixa ingestão hídrica, gênero, genética, raça, etnia e principalmente tabagismo e envelhecimento. A sintomatologia inclui 
hematúria, urgência e disúria, perda de apetite, dores pélvicas, perda de peso, fraqueza e dores ósseas. Muitos indivíduos diagnosticados 
evidenciam quadro infeccioso devendo ser feito o tratamento e controle afim de evitar complicações associado ao aumento da quantidade de 
leucócitos no organismo aumenta a probabilidade do aumento exacerbado de agentes infecciosos no organismo. Com a finalidade de promover 
qualidade de vida ao paciente, a aplicação da SAE é ideal para a elaboração do plano de cuidados a ser direcionado. OBJETIVO: Formular um plano 
de cuidados direcionado ao paciente diagnosticado com Neoplasia de Bexiga com base no Processo de Enfermagem pela implementação da 
Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE). MÉTODOS: Estudo de Caso de abordagem descritiva, que consiste em metodologia que 
permite ao pesquisador conhecer e descrever detalhadamente situações de vida, proporcionando ferramentas que visem coletar informações e 
explicar a condição de realidade de determinado fenômeno. RESULTADOS: Homem, idoso, de 83 anos, hipertenso. Admitido com hematúria, dor 
abdominal e ITU. Histórico de 3 procedimentos na próstata. Evoluiu afásico, acamado com perda dos movimentos. Anêmico, anictérico e 
acianótico. Alimentação prejudicada com sonda nasogástrica em sistema aberto. Déficit na eliminações fisiológicas seguindo constipado e com 
sonda vesical de demora com presença de grumos na urina. Evolui com o aparecimento de lesão por pressão grau 2 na região sacral. Permaneceu 
durante 20 dias em internação hospitalar com piora do gradativa do quadro clínico apresentando complicações exacerbadas da infecção 
evoluindo para o quadro de AESP (Assistolia e Atividade Elétrica Sem Pulso) sem protocolo de reanimação, vindo ao óbito. CONCLUSÃO: Frente ao 
diagnóstico, para a prevenção e promoção de saúde direcionados ao paciente com câncer de bexiga a equipe de enfermagem é ideal na 
elaboração do mais adepto plano assistencial no processo de cuidar, e as melhores condutas a serem direcionadas com base nas necessidades 
primordiais, direcionar o olhar para todo o paciente tratando o indivíduo no seu contexto biopsicossocial afim de ofertar o melhor acolhimento 
durante a prestação da assistência juntamente com a equipe multiprofissional, assim, é preciso que os profissionais de enfermagem tenham 
conhecimento sobre a patologia. A assistência necessita de mais dedicação e cautela na realização do processo, principalmente diante daqueles 
diagnosticados com câncer que demostram certo desequilíbrio emocional em função da doença, e as vezes criando uma barreira entre o 
profissional, devendo ser pautado no conhecimento de cuidar paliativo essencial para a qualidade de vida daqueles que apresentam estagio de 
progressão avançado da doença.
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RESUMO

A gravidez Ectópica é a nidação do embrião fora dos limites da cavidade uterina, sua incidência vem aumentando cerca 2% anualmente, visto que, 
nos países desenvolvidos, cerca de 1% e 2% de todas as gestações apresentam gravidez ectópica. Já nos países subdesenvolvidos as estimativas 
da prevalência de gravidez ectópica são incertas, especialmente devido a subnotificação dos dados, contudo, acredita-se serem maiores que nos 
países desenvolvidos. Objetivou-se analisar e discutir os fatores envolvidos no aumento da taxa prevalente de gravidez ectópica, seu diagnóstico, 
as condutas e a importância do enfermeiro. O estudo foi realizado por meio de uma revisão integrativa de literatura qualitativa e descritiva tendo 
como base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde e descritores: cuidado, enfermagem, gravidez ectópica, diagnóstico precoce. Foi realizado um 
recorte temporal entre 2012 a 2018, e selecionados 447artigos, tendo como assunto principal: fatores de risco relacionados a gravidez ectópica, e 
se há relação com IST's, uso excessivo de pílula hormonal de emergência. Os resultados obtidos ressaltaram a importância da consulta de pré-
natal, na identificação dos sintomas, no diagnóstico precoce, na realização dos exames e na qualificação dos profissionais para orientar e 
acompanhar a gestante durante todo o processo da gravidez ectópica. Os principais riscos que influencia a GE é a idade e raça, entretanto a 
utilização de métodos contraceptivos como pílula de emergência, contraceptivos de progesterona, o uso do DIU, doença inflamatória pélvica e 
infertilidade, sendo assim, 31,3% evidenciaram como complicação na gravidez ectópica, 51,7% não apresentaram sintomas e 17% receberam 
atenção dos enfermeiros. Logo, a precocidade no diagnóstico, possibilitou uma mudança considerável no tratamento da GE, trazendo assim, 
métodos menos invasivos, como tratamento por medicações de forma sistêmica, tratamento local que é guiado por ultrassom transvaginal e 
cirurgias como a salpingectomia. Os achados enaltecem a importância da assistência de enfermagem à mulher durante a descoberta da gravidez 
ectópica. Conclui-se que, dessa forma compete aos profissionais de saúde uma assistência de qualidade, com ênfase na consulta de enfermagem, 
além do diagnóstico e tratamento precoce evitando agravos no prognóstico e favorecendo uma qualidade de vida e saúde.
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RESUMO

O processo de envelhecimento pode desencadear morbidades de saúde de ordem física e mental, aumentando a ocorrência de quedas e 
sequelas decorrente deste evento. A queda em idosos, pode ser entendida como um deslocamento não-intencional do corpo para um nível 
inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a 
estabilidade, sendo caracterizada por um problema de saúde pública por desenvolver incapacidades transitórias ou permanentes que tem 
impacto significativo na qualidade de vida dos idosos e familiares além de elevar os custos assistenciais no setor saúde relacionados a população 
específica. Segundo manuais ministeriais da rede de atenção básica de saúde, pontua-se como as causas mais comuns da ocorrência de quedas 
em idosos, aquelas relacionadas ao ambiente, fraqueza e distúrbios da marcha, tontura e vertigem, alteração postural/hipotensão ortostática, 
lesão do sistema nervoso central, síncope e redução da visão. Diante deste agravo de saúde, é importante que se invista em profissionais de 
saúde e demais envolvidos nesta linha de atenção a fim de desenvolver medidas de prevenção para o controle desta incidência e das 
consequências, tais quais, fraturas, imobilidade, restrição de atividades, declínio da saúde, perda da autonomia e da independência, aumento do 
risco de institucionalização, prejuízos psicológicos, como o medo de sofrer novas quedas, risco de morte, além de prejuízos sociais relacionados à 
família. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico que teve como objetivo investigar a atuação do profissional enfermeiro na prevenção de
quedas em idosos no período de 2015 a 2019.  Dentre os fatores de risco, foram levantados: a) fatores intrínsecos – alteração sensorial, índice de 
massa corporal, gênero feminino, equilíbrio corporal, idade acima dos 65 anos, déficit cognitivo e demência, distúrbio da marcha, doenças 
sistêmicas, incapacidade funcional, sexo, auto percepção ruim da saúde (medo de cair); b) fatores extrínsecos – ambiente inadequado, 
medicação, histórica de queda, uso de chinelos. Evidenciou-se que a maioria dos eventos relacionados a quedas em idosos ocorrem em domicílios 
(60%) dos mesmos, seguido das localidades rua (15%), proximidades de casa (15%). Em relação a atuação do profissional enfermeiro para a 
prevenção do risco de quedas pontuou-se: Prática de consulta de enfermagem  direcionada às causas da queda; Integração da equipe 
multidisciplinar para realização de medidas preventivas de quedas; Elaboração de planos de cuidados que visam a minimização destas ocorrências 
de acidentes; Avaliação e incentivo a manutenção da capacidade funcional, física, mental e de qualidade aceitável; Orientação e auxílio aos idosos 
com prescrição de exercícios físicos para prevenção de quedas;  Orientação de idoso/familiar quanto ao controle do ambiente domiciliar para 
assegurar a deambulação; Controle das patologias de base por meio de instrução a cuidadores e familiares; Desenvolvimento e incentivo à 
participação do idoso em programas de atividade física e em grupos de apoio; Informar quanto ao uso de medicamentos que interferem no 
cognitivo para evitar acidentes; Orientação e manutenção da atenção com idosos com diagnóstico de demência; Atenção e cuidados com idosos 
que moram sozinhos. O presente trabalho permitiu ampliar os conhecimentos sobre quedas em idosos, fatores de riscos provenientes desse 
evento, e ressaltar a importância do enfermeiro na rede de atenção básica de saúde para a prevenção deste agravo de saúde, e na formação e 
estratégias de planejamento das assistências de enfermagem voltado a necessidade individualizada e coletiva destes usuários, com propósito de 
melhoria da qualidade de vida desta população específica.
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RESUMO

A depressão pós-parto (DPP) é uma patologia que ocorre nas primeiras semanas após o parto, com consequências negativas não só para a mãe, 
mas também para o bebê e os familiares. Os profissionais de saúde devem estar aptos para detectar e auxiliar na prevenção precoce e no 
tratamento as gestantes com predisposição a desenvolver a depressão pós-parto e prevenir possíveis traumas. A pergunta norteadora do 
trabalho foi: Como o enfermeiro pode intervir para diminuir casos de depressão pós-parto? Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 
observar a atuação do enfermeiro na prevenção e na constatação do diagnostico da depressão pós-parto. Para tanto, foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura nas bases de dados SCIELO e LILACS com recorte temporal dos anos 2014 até 2018 e a utilização dos descritores: 
Puerperal, depressão, enfermeiro e cuidados. Foram excluídos os artigos que não tinham aderência ao tema proposto, repetidos, incompletos ou 
pagos, sendo selecionados a final, 13 artigos para análise mais crítica. Os resultados demonstraram uma alta incidência de depressão pós-parto 
sem o prévio reconhecimento da família ou dos profissionais de saúde durante o acompanhamento pós-parto em consultas, além disso, também 
foi observada grande dificuldade do enfermeiro em prestar assistência especifica e qualificada a puérperas sobre este transtorno por falta de 
conhecimento dos mesmos sobre a doença; os estudos analisados também avaliaram o atendimento à puérperas já com sintomas ou com quadro 
instalado da patologia, no entanto, não ficaram evidenciadas em nenhum dos estudos avaliados, ações do enfermeiro na prevenção e 
constatação do diagnóstico de DPP. Desta forma, conclui-se que há uma lacuna na atuação do enfermeiro diante do diagnóstico prévio e 
acompanhamento do tratamento de DPP e com isso se faz importante capacitar de forma continuada os enfermeiros para que estes possam 
auxiliar no diagnóstico precoce de DPP, inclusive durante consultas do pré-natal, identificando uma pré-disposição à depressão, levando em 
consideração fatores emocionais, sociais e econômicos, bem como o meio ambiente onde vive a gestante e seus familiares.
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RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa que afeta mais de 23 milhões de pessoas no mundo, podendo causar limitações na 
realização das atividades habituais comprometendo a qualidade de vida do portador. A Specific Activity Scale (SAS) é um instrumento que 
mensura a Classe Funcional (CF), quanto à presença de sintomas (dispneia) na realização das atividades cotidianas. OBJETIVOS: Descrever o perfil 
dos portadores de IC avaliado pela SAS e associar a CF com variáveis epidemiológicas e clínicas na consulta de enfermagem. MÉTODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal no qual foram avaliados 100 pacientes acompanhados no ambulatório de um serviço especializado na cidade 
do Recife-PE/Brasil, no período de 09/17 a 11/17. Projeto aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do complexo hospitalar HUOC/PROCAPE,
CAAE: 73115417.6.0000.5192, PARECER: 2.267.232. As informações sociodemográficas (sexo, idade e nível econômico), história clinica (história de 
doenças sistêmica) foram coletadas através de uma conversa durante a consulta de enfermagem que ao mesmo tempo aplicou-se o questionário 
da escala. A SAS é composta por perguntas sobre atividades físicas especificas em relação à capacidade funcional, divididas em quatro categoriais: 
cuidados pessoais, cuidados domiciliares, ocupacionais e de lazer, com opções de respostas objetivas dicotômicas (sim ou não) determinando a 
CF em I, II, III e IV. Análise realizada pelo Software estatístico SPSS 21.0, aplicação do teste Qui-Quadrado de Pearson com nível de significância 
p<0,05. RESULTADOS: A amostra apresentou uma predominância do sexo feminino (51%) com idade média 60±12, anos mínimo e máximo. 
Aposentados (40%), Renda de até um salário mínimo (73%), Grau de instrução (ensino fundamental incompleto 38%), HAS (73%), DM (26%), DAC 
(19%), DPOC (5%), passado de tabagismo (39%), passado de etilismo (32%), etiologias da IC mais frequentes foram: hipertensiva (31%), idiopática 
(29%) e chagásica (19%). Quanto à gravidade da doença, mensurada pela escala foi encontrado em CF I: 25%, CF II: 32%, CF III: 40% e CF IV: 3%. 
Quanto à análise da associação da CF com as variáveis epidemiológicas e clínicas, não houve diferença quanto ao sexo, idade, renda, situação 
laborativa, etilismo e tabagismo. Entretanto, verificou-se significância com a variável consulta de enfermagem (p=0,04) e uma tendência à 
significância para variável idade (p=0,05) relacionadas com a CF pela SAS. Na amostra estudada, quanto maior a idade houve uma tendência a CF 
mais comprometida e os portadores que não passaram pela consulta de enfermagem apresentaram CF mais grave. CONCLUSÃO: Na análise 
comparativa entre os portadores de IC, apesar das diferenças significativas para idade, sexo e renda, mostrou-se que a utilização da SAS confere 
maior objetividade na avaliação da CF, quando comparada a outros métodos mais subjetivos, que não deixa claro para o portador o que são os 
mínimos e moderados esforços. Com isso, pudemos encontrar resultados fidedignos e concluir que a escala é de fácil aplicabilidade na consulta 
de enfermagem.
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RESUMO

A adesão ao tratamento de doenças crônicas tem sido relacionada à diversos fatores tais como co-morbidades, controle pressórico, memória e o 
conhecimento sobre a doença. Geralmente os testes que se propõe a avaliar a adesão consideram estes aspectos isoladamente. Objetivo: Avaliar 
a aplicação de dois testes para avaliação da adesão ao tratamento farmacológico entre hipertensos/diabéticos e não diabéticos. Material e 
Métodos: participaram hipertensos/diabéticos e não diabéticos, em tratamento regular em serviço especializado. Foram utilizados dois testes 
validados para medida de adesão: teste de Morisky (MMAS-8) que utiliza questões relacionadas à intencionalidade e à memória dos pacientes no 
uso de medicamentos. E o teste de Batalla que mede a adesão a partir do conhecimento sobre a doença. O controle pressórico foi utilizado como 
padrão-ouro para análise dos testes. Foi calculada a sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo para ambos os testes e segundo os 
grupos. Utilizou-se o teste qui-quadrado, e nível de significância de 5%. Resultados: Estudados 94 hipertensos, sendo 31 (33,0%) diabéticos e 63 
(67,0%) não diabéticos; os grupos eram semelhantes quanto as variáveis sociodemográficas e hábitos de vida. Segundo o MMAS-8 a adesão foi 
moderada em 31,9% e baixa em 68,1% dos pacientes Não houve diferença nas taxas de adesão por este teste entre os grupos. O teste de Batalla 
identificou que 72,3% não tinham adesão ao tratamento e os hipertensos não diabéticos tinham menos adesão (60,3%) do que aqueles com 
diabetes (39,7%) p=0,029. O MMAS-8 apresentou melhor sensibilidade(42,9%) e especificidade 76,9%) do que o teste de Batalla (S= 23,0%; E= 
41,0%); mas com valor preditivo positivo baixo para um teste de detecção (60,0%). O teste de Batalla mostrou-se mais específico para identificar a 
não adesão entre os hipertensos/diabéticos (E= 92,0% ; E= 71,0%). O MMAS-8 mostrou melhor especificidade entre os hipertensos não diabéticos 
(82,0%) do que entre hipertensos/diabéticos (53,0%). O Valor preditivo não se alterou quando verificado entre os grupos para este teste. 
Conclusão: Ambos os testes mostraram-se poucos específicos e com baixa sensibilidade para identificar a adesão ao tratamento farmacológico. A 
avaliação da adesão ao tratamento utilizando diferentes testes sugere que os aspectos considerados por estes influenciam na sensibilidade dos 
mesmos.
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RESUMO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegerenativa, caracterizada pela lesão progressiva dos neurônios motores superiores e 
inferiores. A atrofia muscular leva a total perda de independência funcional, impossibilitando a locomoção e as atividades cotidianas. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o desempenho funcional de pacientes com ELA por meio da Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale -
Revised. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (parecer número 652.794) (ANEXO 
A). Trata-se de um estudo transversal, realizado em um centro de referência em reabilitação de Goiânia, Goiás. A coleta de dados foi realizada 
entre julho e novembro de 2014, logo após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo próprio paciente ou seu 
responsável. Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos, uma ficha de perfil sociodemográfico (APÊNDICE B), avaliando os itens 
sexo, idade, estado civil, renda familiar, escolaridade, assistência terapêutica, início dos sintomas até o diagnóstico, tempo de diagnóstico; e uma 
escala de avaliação funcional específica para pacientes com diagnóstico de ELA - Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale - Revised 
(ALSFRS-R). Foram avaliados 21 pacientes com média de idade de 57,1±13,4 anos, tempo de início dos sintomas até o diagnóstico com média de 
18,9±19,7 meses, e tempo de diagnóstico inferior a um ano. Na análise da escala de avaliação funcional, o escore médio foi de 28,2±5,5 
(comprometimento funcional moderado), sendo que o paciente com melhor funcionalidade apresentou 37 pontos e o pior, 18 pontos. O domínio 
com maior incapacidade foi “subir escadas” e melhor funcionalidade foi “ortopneia”. A maioria dos pacientes também apresentou alguma 
alteração para “dispneia” e para as funções de “andar”, “escrita” e “manipulação de alimentos e utensílios”. Pode-se observar heterogeneidade 
na gravidade dos sintomas para cada paciente. A função de subir escadas representa a maior dificuldade do grupo avaliado, e em contrapartida, a 
ortopneia representa o domínio de menor queixa. A maioria dos pacientes recebia algum tipo de assistência terapêutica, e este é um aspecto 
positivo, pois as assistências são fundamentais para que os pacientes tenham melhor qualidade de vida. As assistências devem levar em 
consideração o grau de incapacidade individual dos pacientes, a progressão das deficiências motoras e suas complicações.
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RESUMO

Devido ao progressivo aumento da dependência física e mental e à necessidade de cuidados profissionais, pacientes com demência apresentam 
dois a dez vezes maiores riscos de institucionalização que outros idosos. Identificar as necessidades específicas dessa clientela subsidia a 
individualização do cuidado e qualifica o papel do enfermeiro. O estudo teve por objetivo identificar idosos, residentes em uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos do interior do estado de São Paulo, com indícios de afecção demencial e caracterizar as limitações desta clientela 
quanto aos recursos biopsicossociais. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa. Para tanto, foram aplicados 
instrumentos validados para a coleta de dados de doze idosos pré-selecionados para a pesquisa, tais como o instrumento de avaliação cognitiva 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para a identificação de afecção demencial, o instrumento de Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa 
Idosa com dados sociodemográficos, anamnese e exame físico, além do instrumento de avaliação das Atividades de Vida Diária (Escala de Katz) e 
a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Dos 12 idosos avaliados, dez (83%) apresentaram pontuação sugestiva de afecção demencial. 
Verificou-se que grande parte da amostra estava entre a faixa etária dos 75 a 90 anos, era do sexo feminino, com maior número de idosos com 
grau de instrução baixo. No campo físico os idosos apresentaram-se com total dependência para as atividades de vida diária em 10% da amostra e 
em 90% com dependência parcial. Todos os idosos alimentavam-se por via oral, no entanto com taxa de sobrepeso em 60% dos casos.  Baixa 
acuidade visual e auditiva foi verificada em 100% da amostra, em que 20% já apresentaram algum episódio de queda na instituição. A 
incontinência urinária também estava presente em 20% da amostra. No campo psicológico 50% dos idosos apresentaram indícios de depressão. E 
no campo social foi verificado amplo apoio institucional para envolvimento dos idosos em atividades de lazer, em eventos de socialização junto 
aos demais residentes e à comunidade, com participação dos familiares. Diante destes dados é possível concluir que os idosos institucionalizados 
e com afecção demencial apresentaram maiores limitações no campo físico e psicológico, demandando atenção especial da equipe de 
enfermagem para estes domínios na construção de um plano de cuidados pautado na sistematização da assistência de enfermagem a esta 
clientela específica.Demência. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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RESUMO

No mundo, cerca de 2,6 bilhões de neonatos têm ido a óbito todos os anos. No Brasil dados de 2013 mostram que o índice de óbitos em neonatos 
com idade de 0 a 27 dias foi de 9,9 por nascituros, evidenciam que, mesmo com a diminuição dos óbitos neonatais ao decorrer do tempo ainda 
continua com taxas de países subdesenvolvidos. Objetivos: identificar a relação de óbitos neonatais com fatores associados a mortalidade de 
recém-nascidos com condições de risco de vida ao nascer em maternidade de alto risco de Sergipe, através da identificação das causas de óbitos 
mais prevalentes associando a fatores riscos, como características materna e do recém-nascido, e fatores de assistência pós-parto. Métodos: 
Inicialmente, foi realizado um estudo de coorte com ênfase no desfecho para óbito infantil, os recém-nascidos foram selecionados a partir de 
critérios de risco de vida ao nascer, que foram peso ao nascer<1500g, Apgar do 5º minuto > < 7 e idade gestacional <
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RESUMO

O consumo de drogas lícitas exige uma série de cuidados em relação ao seu consumo, contudo, devido ao fácil acesso para compras, às 
propagandas, é também a dificuldade de atendimento médico gratuito no Brasil, ocorre na prática um cenário frequente de uso de 
medicamentos sem prescrição médica. Esta prática, conhecida como automedicação, tem como consequência a criação das “Farmácias Caseiras”, 
que corresponde a um estoque de fármacos em casa para uso de acordo com a sintomatologia. Porém, a automedicação pode mascarar sérios 
problemas que seriam detectáveis pela avaliação dos sintomas e exames adicionais solicitados por um profissional de saúde, além de também 
acarretar riscos devido a interação medicamentosa e efeitos adversos. Além disso, à farmácia caseira também estão associados outros riscos, pois 
o armazenamento dos medicamentos geralmente não é corretamente realizado, com estes muitas vezes permanecendo expostos ao calor e 
umidade, o que pode comprometer a estabilidade e eficácia dos mesmos, além destes nem sempre serem utilizados antes do vencimento, o que 
exige seu descarte, que muitas vezes é inadequadamente realizado. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar indiretamente os 
riscos associados ao descarte inadequado de fármacos, por meio do monitoramento deste tipo de resíduo no ecoponto das Faculdades Estácio de 
Cotia / Europan, visando também sensibilizar a população destas instituições em relação ao consumo e descarte de medicamentos lícitos 
controlados. Para isso, foi elaborada uma campanha de comunicação presencial, com o intuito de conscientização e sensibilização dos alunos, 
professores e colaboradores, alertando quanto aos riscos do uso e manutenção inadequados de fármacos, sendo considerados desde o 
armazenamento até a importância do descarte correto. Ao mesmo tempo, se deu o monitoramento das drogas lícitas controladas descartadas no 
ecoponto local, com estas sendo quantificadas e qualificadas de acordo com sua classe terapêutica, princípio ativo, forma de apresentação e 
vencimento. Neste sentido, foram descartados no primeiro semestre da campanha 1102 medicamentos lícitos de uso controlados, sendo as 
classes terapêuticas presentes os analgésicos opioides (36,84%), analgésicos neuropáticos (18,69%), antidepressivos (18,42%), anti-inflamatórios 
(6,26%), antibióticos (5,43%), inibidores seletivo da enzima acetilcolinesterase (4,35%), cofatores para funcionamento de enzimas (2,08%), e 
outras 11 classes com representatividade menor do que 2% que somadas representaram 8,76% dos resíduos. A maior parte dos resíduos estava 
vencido e correspondeu a comprimidos. Associado ao monitoramento foi realizada a elaboração de diferentes itens para a composição da 
campanha presencial, sendo estes (1) marcador de livro, (2) boneco em tamanho real para acompanhar e dar maior destaque ao ecoponto, (3) 
cartaz informativo e identificador do ecoponto, (4) caixinha de remédio contendo informações sobre a alto medicação e descarte correto dos 
fármacos, (5) potes com foto do logo da campanha e informativo da campanha sendo todos distribuídos no dia, (6) suporte dos marcadores de 
livros, com o nome do site das redes sociais onde vem sendo veiculada a campanha digital “Enfarma”. Com estes elementos elaborados, foi criada 
uma área ou Ecoponto na instituição, composta por uma Caixa Coletora, Boneco e Cartaz Identificador. De acordo com os dados obtidos, a 
campanha sobre o descarte correto de medicamentos pode ser classificada como de sucesso, pois alunos e colaboradores estão usando o 
ecoponto local com maior frequência, reduzindo os impactos negativos do descarte inadequado deste tipo de resíduo. Além disso, a campanha 
também ajuda a minimizar os impactos da automedicação, ao informar e sensibilizar sobre os riscos associados a esta. Desta forma, o presente 
cumpre seus objetivos beneficiando não apenas a população local, mas também o meio ambiente.
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RESUMO

Diante da crescente demanda da procura por leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumenta os desafios de acessos aos mesmos, onde o 
tempo de espera e o fluxo de pacientes não correspondem a proporção de leitos disponíveis no Estado do Maranhão. As solicitações judiciais 
tiveram um crescimento.Desse modo, o estudo possibilita identificar as dificuldades de acesso a leitos públicos no Estado do Maranhão para 
Unidades de Terapia Intensiva, caracterizando o perfil dos pacientes que necessitam de leitos públicos. Apesar das políticas públicas efetivadas 
pelo país, por que ainda há dificuldades para acesso a leito de UTI?Partindo desse pressuposto, este estudo tem o objetivo de realizar 
levantamento de processos de solicitações de leitos de UTI.Trata-se de um estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa realizado na 
Secretaria de Estado da Saúde/ SES. O estudo foi realizado no período de abril a maio de 2019, a partir de dados obtidos das planilhas fornecidas 
pela Assessoria Jurídica Contenciosa e dados pesquisados na Central de Regulação. Esses dados dão subsídio para a adequação de solicitação de 
UTI por meio da Defensoria Pública do Estado (DPE), Ministério Público (MP) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).   Todas as solicitações 
realizadas por meio jurídico, para a acessibilidade de leito em Unidade de Terapia Intensiva, de janeiro a dezembro de 2018, conforme 
quantidade, qualidade, órgãos, solicitantes, executante e tempo de resposta. Após a escolha do tema proposto foi enviado um ofício de nº 
003/2019 à SES com o objetivo de acessar os dados referentes ao tema proposto - (ANEXO 1). Foram liberadas as planilhas com as informações 
de número do processo, autor, assunto e data de cadastramento na AJC (Assessoria Jurídica Contenciosa). Com os dados obtidos da planilha 
fornecida do mês de janeiro a dezembro de 2018, a Secretaria recebeu quatrocentos e sete (407) processos judiciais para cumprimento e noventa 
e oito (98) demandas administrativas, totalizando quinhentos e cinco (505) processos protocolados e analisados pela Assessoria Jurídica 
Contenciosa. Com os dados já impressos em planilha organizada pelo referido setor, foi realizada a categorização das informações e distribuídas 
como: resultados por mês, quantidade e qualidade; órgãos envolvidos; solicitantes, executantes e tempo de resposta. Cada uma das categorias 
foi alocada de forma a comtemplar as informações contidas na planilha de forma direta e concisa. Após análise dos dados obtidos procedeu-se a 
categorização e os resultados foram apresentados em forma de tabela utilizando-se o programa Excel 2010. Os dados foram liberados sob 
protocolo nº0060972/2019 e ofício nº 977/2019 SAAJ/AJC/SES - (ANEXO 2 e 3). O estudo respeitará as diretrizes e critérios estabelecidos na 
Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), os preceitos éticos estabelecidos no que se refere a zelar pela legitimidade, 
privacidade e sigilo das informações, quando necessária, tornando os resultados desta pesquisa, serão considerados em todo o processo de 
construção do trabalho. verificou-se que no ano de 2018 foram cadastrados na Central de Regulação para ocupação de leitos, o total de 39 
pacientes para ocupação de leito pediátrico, sendo 09 no mês de novembro com maior número de cadastros, 190 pacientes para leitos de UTI 
adulto, onde destacou-se que o maior número de pacientes cadastrados foram 22 no mês de maio e 23 no mês de novembro. Em relação ao 
número de óbitos totalizou-se 64 no ano de 2018, sendo maior número 13 óbitos em março e 16 no mês de maio. Portando, a quantidade de 
pacientes não encontrados na Central de Regulação que foram cadastrados na Secretaria de Saúde do Estado teve seu maior número, totalizando 
212.
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RESUMO

A gamificação corresponde ao uso de jogos dirigidos objetivando a resolução de conflitos, problemas práticos, vivenciais ou do cotidiano, 
vislumbrando a participação ativa e implicada dos participantes. Esta pesquisa é do tipo relato de experiência, surge a partir da realização do 
campo de estágio em saúde mental, realizado por dois anos com a oficina terapêutica no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS e há um ano 
passou acontecer no campus da Universidade Estacio de Sá à pedido dos usuários. A oficina terapêutica é intitulada por Jogo da Vida, a atividade 
é moderada pela docente da disciplina e pela psicóloga do CAPS, com o apoio de 05 acadêmicos e participação de até 10 usuários por encontro, 
com frequência semanal e duração de duas horas. O tema principal trabalhado foi direitos humanos, implicações no cotidiano dos usuários. O 
objetivo foi trabalhar o tema sobre os direitos humanos; proporcionar a reflexão sobre a temática; potencializar habilidades e competências nos 
acadêmicos. A metodologia ativa escolhida foi a gamificação com a realização do Jogo da Vida, onde os usuários jogavam um dado e o número 
correspondente direciona para uma casa do jogo, está tinha uma experiência do cotidiano dos usuários que previamente foram registrado em 
uma ficha, o jogador diante da experiência descrita tinha que explicar o que significa e que atitude tomaria diante do fato descrito na ficha. A 
partir do argumento ele poderia andar casas, voltar ou estacionar onde estava, a decisão passou pelos argumentos apresentando pelos jogadores 
aos usuários que estavam no momento como expectadores esperando sua vez de jogar. O usuário “ganhador” ao final da gamificação foi 
recompensado com um presente. Os acadêmicos durante a oficina terapêutica realizaram a anamnese psíquica e em seguida construíram o 
processo de enfermagem coletivamente, discutindo as necessidades identificadas justificando as escolhas. Os resultados  demonstrarm que para 
os usuários foi relevante o relato da importância de vivenciar as experiências dos outros usuários e se sentirem preparados caso passassem por 
elas, emoções e sentimentos foram compartilhados e trabalhados na oficina terapêutica, a cada semana formas diferenciadas de lidar com as 
situações de estigma e preconceito intra familiar e sociais foram descritas. Para os usuários foi uma oportunidade de potencializar as ações da 
reabilitação psicossocial, minimizando as desabilidades e incapacidades oriundas da lógica manicomial de cuidado. Para os acadêmicos a 
gamificação como método para desenvolver a oficina terapêutica foi importante para aproximarmos a teoria da prática de forma lúdica e 
prazerosa. Os acadêmicos solcitaram passar pela experiência da Jogo da Vida enquanto participantes e uns elaboraram planos de cuidados para 
os outros, buscamos colocar nas fichas situações de violação dos dieritos humanos novas, onde os acadêmicos apresentaram maior dificuldades 
em lidar. Conlcui se que o uso da gamificacão, associado a metodologia ativa tem consonância com os ideais da reabilitação no que tange a 
valorização do sujeito como ativo em seu processo de educação e cuidado. Sendo assim, a experiência de cuidar realizada pelos acadêmicos 
através do uso do Jogo da Vida para trabalhar a temática direitos humanos se mostrou uma estratégia de cuidado eficiente, na abordagem 
pedagógica onde o processo se mostrou significativo para os usuários e acadêmicos. Implicações na prática além das relatadas foram minimizar 
atitudes institucionalizantes e cronificadoras entre os envolvidos por possibilitar  a reflexão e posicionamento diante das ações preconceituosas e  
estigmatizantes, a dinâmica do Jogo da Vida valorizou a subjetividade e formas de lidar com situações conflitantes, problemáticas, 
potencializando a inserção social de forma ativa e reflexiva.
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RESUMO

O Brasil nos últimos anos tem apresentado uma alta concentração de indivíduos idosos, sendo consequência do crescente envelhecimento da 
população que vem ocorrendo de forma nítida e acelerada. Durante este processo ocorrem mudanças fisiológicas que podem ser acompanhadas 
de alterações patológicas capazes de culminar na perda da independência funcional do idoso. Neste contexto, o indivíduo idoso torna-se propício 
a quedas desde as alterações fisiológicas e modificações que ocorrem ao longo da idade, como problemas da marcha e equilíbrio, alterações da 
visão e sensibilidade periférica, perda de força dos membros inferiores e bem como o surgimento doenças degenerativas como: Hipertensão 
Arterial e diabetes mellitus. As quedas são um problema complexo e de origem multifatorial, pois tem o custo social e econômico muito alto 
devido às lesões provocadas com frequência. O objetivo deste trabalho identificar os fatores de risco relacionados a quedas em idosos. Frente às 
possíveis implicações e consequências das quedas na vida dos idosos, apresentou-se como questão de pesquisa: Quais os fatores de risco 
relacionados a queda podem ser identificados na população idosa? A busca foi realizada nas bases de dados on-line: Bases de Dados de 
Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online /Biblioteca Virtual em Saúde (MEDLINE/BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para a realização da pesquisa utilizaram-se os 
seguintes descritores: “Idosos”; “Acidentes por Quedas”; “Fatores de Risco”. Descrevem-se como critérios de inclusão para compor a amostra os 
seguintes critérios: artigos na íntegra e no idioma português, publicação no período compreendido entre 2013 a 2017, apresentação de resumo e 
aqueles que respondessem à questão norteadora. Como critérios de não inclusão foram adotados os estudos em formatos de editoriais e cartas 
ao editor, artigos pagos, teses e dissertações. A busca foi realizada no mês de abril a junho de 2018. Realizados os cruzamentos entre os 
descritores, foram encontrados 59 artigos, os quais passaram por uma pré-seleção através da leitura dos títulos e dos resumos. Ao término dessa 
fase, foram pré-selecionados 29 artigos e lidos na íntegra de modo a identificar a adequação dos mesmos aos critérios de inclusão destinados a 
esta revisão. Concluídas as etapas de pré-seleção dos artigos, foram excluídos 19, chegando-se a uma amostra final de 10. Observou-se que o 
período que obteve maior publicação foi o ano de 2014, seguido pelos anos 2013 e 2017, com duas publicações cada ano. Nos anos de 2015 e 
2016, contatou-se apenas uma publicação em cada ano. No que diz respeito ao desenho metodológico dos artigos selecionados, identificou-se 
que oito artigos utilizaram como método o estudo descritivo e transversal, um artigo utilizou o método da revisão integrativa e o outro utilizou a 
revisão sistemática da literatura. Segundo os autores os principais fatores relacionados ao risco de quedas em idosos foram: distúrbio de massa 
óssea, perda de equilíbrio, doenças crônicas, idade avançada, dificuldade de marcha, alteração do campo e da acuidade visual e ambientes 
inadequados. De acordo com o questionamento norteador desta pesquisa podemos elencar os principais fatores relacionados aos riscos de 
quedas em idosos como intrínsecos e extrínsecos, sendo o último uma das maiores barreiras a serem enfrentadas pela população idosa, a falta de 
corrimão, piso escorregadio, iluminação precária são fatores extrínsecos de fácil solução e mesmo assim, apresentam um grande percentual de 
contribuição e influência as quedas na terceira idade. Cabe ressaltar que a enfermagem tem uma fundamental importância na detecção precoce 
da exposição desses idosos diante dos riscos para quedas.
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RESUMO

Vários fatores contribuem para a patogênese da infecção do sítio cirúrgico, entre eles a equipe cirúrgica, que podem ser responsáveis pela 
contaminação intra-operatória e a forma com que a limpeza da sala é realizada, o que pode resultar em infecção cruzada. O objetivo desta 
pesquisa foi descrever os fatores relacionados à higienização da sala operatória como contribuinte de infecção. Metodologicamente foi uma 
pesquisa de campo de caráter observacional com abordagem quantitativa e descritiva realizada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, situado 
na cidade de Macapá, Estado do Amapá. O estudo foi realizado no período de 24 de outubro à 17 de novembro de 2018, e contou com a 
participação de 18 profissionais distribuídos entre as equipes de enfermagem e limpeza, a pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Federal do Amapá através do parecer de autorização n° 2.952.245. Durante a pesquisa constatou-se que o processo de limpeza e 
desinfecção da sala operatória foi considerado deficiente devido à vícios adquiridos e falta de orientação aos profissionais envolvidos, resultado 
este de erros mínimos que poderiam ser evitados através do oferecimento de capacitação por parte dos gestores. A limpeza e desinfecção de 
materiais e dependências da sala operatória é uma das principais medidas para controle e prevenção de infecção no centro cirúrgico. Quando 
esta é feita de forma inadequada, esses erros acometem riscos e agravos à saúde dos usuários, aumentando a proliferação de microrganismos. 
No que se refere à supervisão de profissionais enfermeiros durante o processo de higienização da SO, não foi constatada sua presença em 
nenhum momento. Quanto ao curso relacionado às normas e rotinas do setor, 100% dos enfermeiros e 63,64% dos técnicos referem ter 
participado antes de iniciar sua atividade no local de pesquisa. Quando questionados em relação ao protocolo de higienização, 30% dos agentes 
de limpeza alegaram não saber da existência do mesmo e 70% afirmaram que o setor possui protocolo de higienização. De acordo com os 
objetivos propostos pela pesquisa, destaca-se o risco que a equipe oferece para o paciente durante o processo de higienização da SO diante de 
erros mínimos e cruciais, como a utilização deficiente dos EPI’s em algumas partes do processo e a falta de execução da limpeza imediata, visto 
que material biológico disperso no piso durante o ato cirúrgico contribui para a disseminação de microrganismos e, consequentemente, aumenta 
o risco de infecção. Diante dos resultados obtidos, observou-se a necessidade de a instituição prestar uma atualização e capacitação destinada 
aos profissionais em relação à limpeza, normas e rotinas do setor. Assim como supervisão do processo de higienização por parte do profissional 
enfermeiro, que não foi observada durante o período de pesquisa, apesar de ser de conhecimento comum como algo imprescindível para o bom 
funcionamento da atividade e eliminação de erros cometidos, em sua maioria, por vícios adquiridos durante o tempo de atuação no setor.
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RESUMO

A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é a insuficiência respiratória de um neonato ocasionada pela presença de partículas de mecônio nas 
vias respiratórias, sendo mais comum em gestações a termo e pós-termo. A SAM é uma relevante causa de morbimortalidade no período 
neonatal e está caracterizada por variados graus de insuficiência respiratória. Objetivou-se investigar a incidência da SAM em recém-nascidos na 
cidade de Macapá. Trata-se de um estudo descritivo-documental, com abordagem quantitativa realizada no período de janeiro a dezembro de 
2016, sendo a amostra composta por dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) referente a 44 mulheres com presença de 
Mecônio no Líquido Amniótico (MLA) no ano de 2016. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2010. Observou-se que de 9.292 nascimentos 
no ano de 2016, 44 (0,473%) tiveram a presença de mecônio no líquido amniótico (MLA), 4 (0,043%) desenvolveram a SAM, enquanto dois recém-
nascidos vieram a óbito em decorrência da SAM. Quanto aos fatores que podem estar relacionados à presença de mecônio no líquido amniótico, 
verificou-se a idade materna, a qual variou entre 15 e 40 anos; o grau de escolaridade materno, onde foi possível observar que 97,73% destas 
mulheres tem pelo menos o ensino fundamental como grau de instrução; a relação entre primiparidade e gestação prolongada, quando 77,27% 
desta amostra apresentou idade gestacional igual ou maior que 39 semanas de gestação e 52,27% destas era primípara; foi possível identificar 
que apenas 15 (34,09%) de 44 mulheres apresentaram seis ou mais consultas conforme preconiza o Ministério da Saúde; foi analisado que 97,5% 
dos partos da amostra foram cesáreos, enquanto 2,5% via vaginal; quanto ao Apgar, os dados obtidos não evidenciam sua relação com a presença 
de MLA pois dos 44 RN apenas três tiveram Apgar abaixo de 7 no 1º minuto e apenas 1 manteve o Apgar abaixo de 7 no 5º minuto de vida; 
apenas 7 dos 44 nascidos com MLA apresentou peso abaixo de 2.500g, estando a maioria com o peso adequado à idade. Dado o exposto, 
observou-se que a incidência da Síndrome de Aspiração de Mecônio, apesar de uma relevante causa de morbimortalidade, não se faz tão 
expressiva na cidade Macapá. Mas, faz-se necessário cuidados específicos em todos os níveis de atenção àquelas gestantes que atingem as 41-42 
semanas de gestação, com vistas a identificar sinais de mecônio no líquido amniótico e prevenir o desenvolvimento da síndrome de aspiração de 
mecônio.
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RESUMO

Apesar dos grandes avanços relacionados à medicina as doenças cardiovasculares são responsáveis, por um terço do total das mortes, tornando-
se um problema de saúde pública de primeira grandeza. O objetivo primário da pesquisa foi avaliar as modificações do estilo de vida de pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. E os secundários foram identificar o perfil patológico do paciente cardiopata; descrever o estado clínico do 
paciente cardiopata no pré-operatório cirúrgico; e relatar as modificações do estilo de vida do paciente após a cirurgia cardíaca. 
Metodologicamente tratou-se de uma pesquisa de campo de cunho descritivo e quantitativo, fizeram parte da pesquisa pacientes cardiopatas no 
período pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca, com faixa etária de 18 a 70 anos. A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, onde 
obteve a autorização para execução através do número do Parecer: 2.325.867 emitido pelo CEP da Faculdade Estácio de Macapá. A população 
deste estudo foi constituída por trinta pacientes, os resultados alcançados demonstram doenças pré-existentes no período pré-operatório, sendo 
45,5% dos entrevistados hipertensos ou diabéticos, 9,1% não tem nenhuma das doenças pré-existentes perguntadas e 45,5% tem as duas 
patologias pré-existentes, quanto ao estilo de vida,  os entrevistados responderam ser tabagista e etilista (45,5%), além de consumir produtos 
industrializados (72,8%), 54,6% consumem alimentos com teor de sal e gordura, e com o mesmo percentual refere estar acima do peso ideal, uma 
das prática positiva mencionada pelos entrevistados foi a prática de exercício físico 54,5% responderam que praticam. Relacionado aos resultados 
da pesquisa com pacientes em pós-operatório 32% respondeu ser hipertensos ou diabéticos, 44% não tem nenhuma e 24% tem as duas 
patologias, após o procedimento cirúrgico cardíaco 48% apresentaram inchaço nos tornozelos e pernas, 52% formigamento nos membros, 56% 
alteração na temperatura, 84% dores no pescoço, peito e ombros, 56% ganho de peso exagerado, 52% cansaço extremo, 48% alteração no ritmo 
cardíaco, 72% dificuldades para dormir e 44% dificuldades respiratórias. Nota-se uma expectativa de que a cirurgia traga outra possibilidade de 
vida e nesse âmbito, a perspectiva de alguns pacientes sobre os resultados da cirurgia nem sempre é positiva, porém outros relataram melhora 
significativa. As modificações do estilo de vida após a cirurgia cardíaca repercutem na melhora significativa nos domínios físico, social e geral. A 
qualidade de vida, relacionada à doença cardiovascular, e o impacto do tratamento na vida individual têm sido objetos de investigação 
considerada relevante, pois, além de avaliarem os resultados terapêuticos, geram hipóteses e reflexões que possibilitam a ampliação do enfoque 
dos estudos sobre qualidade de vida, buscando alternativas metodológicas, teóricas e conceituais. Portanto, doença cardíaca e seu tratamento 
cirúrgico podem representar uma nova realidade, abruptamente imposta, que desestrutura o paciente e exige condições de reorganização. Nesta 
pesquisa foi evidenciado um impacto significativo na vida dos pacientes, sendo necessária uma mudança em todos os hábitos de vida após o 
procedimento cirúrgico.
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RESUMO

A mortalidade infantil é um importante indicador de desenvolvimento humano, avalia a esperança de vida ao nascer e contribui para 
compreensão da situação de saúde da sociedade. As taxas de mortalidade infantil são utilizadas para estimar o risco de morte nos nascidos vivos 
em menores de um ano, demonstram as condições de vida e de saúde, sendo reflexo de causas biológicas, socioeconômicas e ambientais bem 
como de acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil. No Brasil,  em 2017, para cada 1000 nascidos vivos 
do sexo masculino aproximadamente 13,8 deles não completariam o primeiro ano de vida. Para o sexo feminino 11,8 meninas em mil nascidas 
vivas não completariam um ano de vida. E para ambos os sexos a taxa de mortalidade infantil foi de 12,8 por mil. O objetivo da pesquisa é 
analisar o óbito infantil no estado de Roraima. Trata-se de dados parciais de um estudo ecológico de séries temporais. A delimitação do estudo é 
o estado do Roraima, dividido em municípios e tempo (anos), por meio da análise dos dados secundários gerados a partir do Sistema de 
Informação Mortalidade (SIM), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (DataSus), referentes ao período 
de 2000 a 2018. Os resultados mostram grandes variações nas taxas, com significativas reduções e com perfil de crescimento nos  últimos 3 anos 
da série. O ano de 2006 apresentou a maior taxa de óbito (21,16), seguidos pelos anos de 2013 com tx de 19,32, 2004 com taxa de 19,19 e 2014 
com taxa de 19,15. Os anos de  2010 e 2011 tiveram as menores taxas, respectivamente (12,9 e 12,6). Nos últimos três anos, 2015, 2016 e 2017 
observa-se um crescimento das taxas (17,4; 17,6 e 17,7).  A taxa global de mortalidade de menores de cinco anos diminuiu em 56%, de 93 mortes 
por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 39 em 2017. Todas as regiões da OMS reduziram pela metade as taxas de mortalidade abaixo de cinco 
anos no mesmo período. O ônus das mortes menores de cinco anos continua distribuído de forma desigual. No Brasil também se observa a 
desigualdade da distribuição do óbito infantil, com elevadas taxas nas regiões nordeste e norte. Diversas ações foram introduzidas com o 
propósito de reduzir tanto a mortalidade infantil: campanhas de vacinação em massa, atenção ao pré-natal, aleitamento materno, agentes 
comunitários de saúde, programas de nutrição infantil, etc. Outros fatores também contribuíram para a diminuição do nível da mortalidade: 
aumento da renda, aumento da escolaridade, aumento na proporção de domicílios com saneamento adequado, etc. A consequência imediata 
destas ações e fatores combinados foi à diminuição dos níveis de mortalidade e o consequente aumento na expectativa de vida dos brasileiros ao 
longo dos anos.  O estado de Roraima apresenta taxa de mortalidade infantil superior as taxas nacionais e com recente aumento, nos últimos 
anos, apesar nos investimentos na área, supõe-se que haja relação do aumento dos óbitos infantis no estado com a crise migratória que ocorre 
no momento.  Nos anos de 2015 a 2017 houve um aumento de 922% na entrada de imigrantes no Estado, em 2018 registrou-se em Pacaraima, a 
principal fronteira Venezuela Brasil a entrada em torno de 416 imigrantes Venezuelanos por dia. Esse fluxo levou a um aumento significativo nos 
atendimentos, inclusive naqueles relacionados com a gestação e parto.
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RESUMO

A simulação é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem utilizada para substituir ou ampliar experiencias reais. Na área da saúde funciona 
como tentativa de reproduzir os aspectos essenciais de um cenário clínico para que, quando ocorrer um contexto real, a situação possa ser 
gerenciada pelos profissionais com sucesso. (Rauli,2018). O canal de comunicação é aquele que cuja codificação pode ser simples e composta. Na 
forma simples ela pode utilizar os canais visuais, tátil, auditivos e gráficos. Na forma composta ela utiliza todos esses recursos em um só de forma 
simultânea. Dessa forma as apresentações de forma lúdica trazem uma reflexão maior aos discentes e afasta do docente da educação “bancária” 
aquela que somente o educador tem o conhecimento e a propaga. (Freire,2015). OBJETIVOS: Desenvolver competências e habilidades aos alunos 
do ensino clínico prático adulto-idoso da graduação em enfermagem a partir do uso do cenário simulado. METODOLOGIA: Relatar a experiência 
da disciplina do ensino clínico prático adulto-idoso da graduação de enfermagem da Universidade Estácio de Sá CAMPUS Santa Cruz. De forma 
otimizar o tempo e exercer a interação da turma, surgiu a necessidade do cenário simulado, de forma faze-los solidificarem o conteúdo 
teórico/prático como estratégia de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências e habilidades. Os sujeitos e local de pesquisa: 
Essa disciplina é constituída de parte teórica e prática. A parte prática deverá ser cumprida com 1/3 em laboratório, 1/3 de visita técnica. Durante 
as aulas de laboratório os alunos tem a oportunidade de empregar a técnica tendo todo aporte seguro e estável do espaço, as visitas técnicas tem 
a intenção de buscar a reflexão teórica prática, contudo enquanto docentes observamos uma incipiência em alguns alunos cujo estilo tende a ser 
reflexivo e teórico. Durante o período de cumprimento de 1/3 de aulas em laboratório, eram criados cenários descrevendo casos com cenário 
devidamente descrito com as devidas orientações. Para uma melhor encenação, alunos criaram prontuário, prescrição, balanço hídrico, folhas de 
evolução de enfermagem e instrumento de consultas de enfermagem, esses instrumentos auxiliavam a cada cena desenvolvida. A cada caso, 
tínhamos a oportunidade de discutir a fisiopatologia de determinada doença, a sistematização da assistência de enfermagem, a semiologia e 
semiotécnica relacionada algum sistema com comprometimento. Assuntos transversais como 6 metas de segurança do paciente também foram 
amplamente discutidos.   CONCLUSÃO: Concluímos que a utilização do cenário simulado nos dá liberdade em aprofundar conceitos relacionados 
ao tema proposto. O relato dos alunos é de motivação e satisfação em conseguir associar a fisiopatologia de determinada doença com um 
simples impedimento de posicionamento no leito, como é o caso do edema agudo de pulmão no momento do agravo. As habilidades como 
liderança, comunicação e interação entre equipes, são exercícios para uma vida profissional prática
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RESUMO

A tuberculose (TB) é um importante e negligenciado problema de saúde pública. Os profissionais de saúde têm sido descritos como população 
especialmente exposta ao risco de infecção e adoecimento pela TB quando em contato com indivíduos acometidos pela doença. O objetivo deste 
estudo foi descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de TB em profissionais de saúde, notificados em um hospital geral no município do 
Rio de Janeiro, no período de  2007 a 2019. Foi realizado estudo descritivo a partir da base de dados do SINAN Net local e do SINAN Rio; os dados 
foram complementados com informações obtidas a partir de revisão das fichas de investigação arquivadas localmente. Foram realizadas análises 
de consistência e completude; foi utilizado o EpiInfo7 para análise. Para fins deste estudo, foram incluídos todos os profissionais de saúde e 
outros profissionais que exerçam atividade laboral em unidades de assistência à saúde, independentemente de sua formação; foram incluídos 
profissionais do hospital e de outros locais de assistência. No período de 2007 a 2019, foram notificados 55 casos de TB em profissionais de 
saúde, sendo 2 descartados da análise por mudança de diagnóstico; dessa forma este estudo considerou o total de 53 casos. Em relação às 
variáveis sociodemográficas, destacaram-se os seguintes resultados: 31 eram do sexo feminino (58,5%) e 22 do sexo masculino (41,5%); as idades 
variaram de 21 a 71 anos, com média = 45 anos (DP±14,76); 27 profissionais foram registrados como brancos (50,9%) e 21 como pretos ou pardos 
(39,6%), restante sem informação sobre raça/cor; 26 tinham nível superior completo (49,1%), 16 ensino médio completo (30,2%) e 4 ensino 
fundamental completo (7,6%), refletindo as categorias funcionais mais notificadas; 35 profissionais eram residentes do município do Rio de 
Janeiro (66,0%); 8 da Baixada Fluminense (15,1%); 6 de Niterói (11,3%); 4 de outros municípios do estado (7,6%). Quanto às categorias 
profissionais: 19 eram auxiliares/técnicos de enfermagem (35,9%); 17 médicos (32,1%); 7 enfermeiros (13,2%); 10 de outras profissões (18,9%). A 
comorbidade mais frequente foi a infecção pelo HIV (11; 20,8%), seguida pela hipertensão arterial (5; 9,4%). As formas clínicas apresentadas 
foram: pulmonar isolada (29; 54,7%); extrapulmonar (10; 18,9%) e pulmonar com extrapulmonar associada (14; 26,4%). Ao todo, 27 casos foram 
confirmados laboratorialmente (50,9%), enquanto 26 iniciaram esquema tuberculostático empiricamente (49,1%). Quanto à situação de 
encerramento, encontramos: cura (23; 43,4%); transferência (10; 18,9%); óbitos por TB (4; 7,6%); abandono do tratamento (1; 1,9%); sem 
informação (15; 28,3%). Em relação à unidade de origem do profissional: 30 eram funcionários do hospital onde foi realizada a pesquisa (56,6%); 
15 eram de outras unidades (28,3%); sobre 8 deles não havia esta informação (15,1%). Dentre os casos notificados em profissionais do hospital: 
14 médicos (46,7%), 8 auxiliares/técnicos de enfermagem (26,7%), 5 enfermeiros (16,7%) e 3 outras profissões (10,0%). Em relação à forma, 18 
apresentaram a forma pulmonar isolada (60,0%); 3 extrapulmonar (10,0%); 9 pulmonar com extrapulmonar associada (30,0%). Nenhum dos 
profissionais com infecção pelo HIV era do hospital porém, destes, 11 não foram testados. Em relação à situação de encerramento: cura (16; 
53,3%), abandono (1; 3,3%) e óbito por TB (1; 3,3%). No ano de 2019 foram identificados 2 casos de TB em profissionais do Centro de Diagnóstico 
Endoscópico, configurando o que foi notificado como surto intra-hospitalar. Traçar este perfil clínico-epidemiológico é fundamental para o 
direcionamento de estratégias de prevenção, como busca ativa de sintomáticos respiratórios, monitoramento e orientação a estes pacientes. 
Para isto, é fundamental que se amplie as discussões sobre biossegurança, desde a gestão até o nível da atenção, para que os profissionais 
tenham consciência sobre seu papel na interrupção da cadeia de transmissão hospitalar da TB.
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RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada um problema de saúde pública com alta prevalência e elevada morbimortalidade com forte impacto 
econômico e social no mundo. O consumo de tabaco e álcool estão entre os fatores de riscos nas doenças cardiovasculares, que podem interferir 
na função cardíaca e causar disfunção e hipertrofia ventricular. Objetivos: Descrever o perfil dos portadores de IC e identificar a prevalência de 
tabagismo e etilismo em um ambulatório de referência do Estado de Pernambuco. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, envolvendo 
78 portadores de IC atendidos em ambulatório especializado de IC da cidade do Recife -PE, no período de março a maio de 2018. Foram 
estudadas as variáveis: sexo, idade, naturalidade, procedência, estado civil, raça/cor, grau de instrução, renda, profissão, situação laborativa, 
provável etiologia da IC, comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Doença Arterial Coronariana (DAC), 
Dislipdemia (DLP), Acidente Vascular Encefálico (AVE), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica (IRC), presença de 
dispositivo marca-passo (MP), tabagismo e etilismo; ao ecocardiograma: Fração de Ejeção (FE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE, CAAE: 82584218.7.0000.5192, número do parecer: 2.506.767. Análise realizada pelo Software 
estatístico SPSS 21.0, aplicação do teste Qui-Quadrado de Pearson com nível de significância p<0,05. Resultados: A amostra apresentou 
predominância do sexo masculino (68%), idade média de 57 ± 12,3 anos (24-84), natural do interior do estado (52,5%), procedente da região 
metropolitana (70,5%), casados (68%), raça/cor parda (69%), grau de instrução fundamental incompleto (34,5%) com (6,5%) de analfabetismo, 
renda de até 1 salário mínimo (78%) e sem renda (8%), aposentados (54%) e agricultores (19%), com relação a etiologia da IC: hipertensiva (64%), 
idiopática (17%), chagásica (13%) e alcoólica (6,5%), entre as comorbidades: HAS (86%), IRC (22%), DPOC (18%), DM (17%), DLP (13%), AVE (13%), 
DAC (4%), MP(11,5%). Ao ecocardiograma: FE média de 42% ± 14,6. Quanto a prevalência de tabagismo e etilismo, através da entrevista os 
portadores se classificaram como tabagistas (6,5%) e passado de tabagismo (41%), em relação ao tempo de uso do tabaco (18%) por 10 a 20 anos 
e (18%) >  30 anos, etilistas (5%), passado de etilismo (55%) com tempo consumo > 30 anos (24,5%). Conclusão: Na amostra avaliada, observou-se 
baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade e um alto percentual de aposentados, devido a limitação física decorrente da IC. O desenvolvimento da 
urbanização implicou em mudanças na dieta, aumento do  tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. A consequência dessas mudanças de 
hábitos é o desenvolvimento das comorbidades HAS, DM, DAC e DLP, sendo a IC a via final dessas e de outras doenças. Apesar de existir na 
amostra um alto percentual de portadores com passado de tabagismo e etilismo, o número daqueles que se declararam no momento da 
entrevista como tabagistas e etilistas foi consideravelmente baixo quando comparado aos valores descritos na literatura. Para melhor controle da 
IC e maior adesão ao tratamento, é essencial o abandono do tabagismo e etilismo, adoção de hábitos saudáveis e controle das comorbidades 
associadas a IC.
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RESUMO

As infecções relacionadas ao uso do Cateter Venoso Central (CVC) constituem-se de um problema de grande relevância, pois o uso do cateter está 
inteiramente ligado as Infecções da Corrente Sanguínea (ICS). Este estudo refere-se as medidas tomadas pela equipe multiprofissional 
relacionada à prevenção e o controle de infecção em CVC no setor de Nefrologia. Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter observacional 
com abordagem quantitativa e descritiva, que objetiva observar e descrever o atendimento da equipe multiprofissional que atua no Setor de 
Nefrologia do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), com o auxílio de um questionário estruturado composto por quatorze questões 
observacionais, no qual foi utilizado na observação das pesquisadoras. Teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Amapá, sob o número de parecer 2.904.981.  Na realização da pesquisa verificou-se que a prevenção e o controle de infecção são 
falhos, visto que há erros e vícios na assistência prestada pelos profissionais, resultado este que poderia ser evitado com a implantação de um 
protocolo de prevenção na unidade de Nefrologia. A técnica asséptica do manuseio do cateter, a lavagem das mãos, o uso dos EPI´s e a limpeza 
correta do cateter são procedimentos essenciais para prevenir as infecções no setor de Nefrologia. Quanto à limpeza correta do CVC, dos onze 
profissionais observados, seis realizaram a limpeza do CVC dentro das recomendações para prevenção de infecção e cinco cometeram erros no 
procedimento, destacando-se a higienização das mãos e a não realização da assepsia adequada do local. A não realização desses métodos 
provocam riscos para o paciente, aumentando os índices de infecção. A capacitação adequada para o manuseio do CVC representa um dos 
melhores métodos para prevenção da infecção relacionada ao cateter venoso central. O profissional tem que manter-se atualizado, atencioso e 
empregar seu papel com excelência, fazendo assim, com que a incidência de infecção causada por profissionais diminua consideravelmente. 
Deste modo, durante o estudo foi constatado que o hospital não possuía protocolo para orientação dos profissionais sobre os procedimentos de 
inserção e manutenção de CVC, observando a falta de consenso relacionada à prática dos procedimentos, assim como os erros cometidos 
relacionados à assepsia, manuseio e intervenções diante do risco de infecção.
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RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) carrega em suas entranhas os princípios e diretrizes daquilo que poderia ser a grande política de humanização da 
assistência à saúde no país, garantindo acesso universal, gratuito e integral, retirando o caráter de mendicância e transformando a saúde em 
direito. Contudo, as filas enormes, inúmeras e cotidianas nas portas dos serviços de saúde mostram a distância da proposta humanizadora do SUS 
e a realidade de saúde no país. Frente às necessidades do cliente, profissional e gestor insere-se a educação em saúde realizada pelo enfermeiro, 
estimulando a humanização por meio de reflexão sobre o assunto Objetivo: Descrever sobre a dinâmica por meio de roda de conversa dos alunos 
de Enfermagem da Estácio Castanhal com os profissionais de saúde da Unidade Básica de Bonito. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo 
de abordagem descritiva baseado em um relato de experiência vivenciado por graduandos de enfermagem do projeto de extensão Educação em 
Saúde no Munícipio de Bonito da Faculdade Estácio Castanhal, realizado em março de 2019, onde foi realizado roda de conversa com doze 
profissionais da saúde compreendidos entre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente administrativo e agentes comunitários, sendo 
abordado a temática Humanização no serviço de saúde por meio de duas perguntas: O que é humanização no serviço de saúde? Como você 
aplica a humanização no seu dia a dia? Resultados: Observou-se que na primeira pergunta todos compreenderam e tiveram a resposta unanime 
de que humanização envolve: ética, comunicação, atendimento, estrutura física, enquanto que na segunda pergunta tiveram uns que informaram 
colocar em prática a humanização, outros informaram ter dificuldades em aplicar diante das dificuldades vivenciadas como falta de comunicação 
entre os profissionais, gestor e usuários, bem como a falta de recursos e acesso aos serviços. O ambiente proposto entre os acadêmicos e os 
profissionais gerou reflexão por parte dos profissionais na forma do atendimento e para os alunos a reflexão da teoria da política de humanização 
e a realidade. Conclusão: Em suma, percebeu-se a importância da roda de conversa sobre humanização no serviço de saúde como fonte de troca 
de informações entre os profissionais com suas experiências e os acadêmicos com as informações, beneficiando não somente o a equipe 
multiprofissional, mas na formação acadêmica dos alunos de Enfermagem.
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RESUMO

A Esclerose Lateral Amiotrófica caracteriza-se pela pro¬gressão degenerativa dos neurônios motores superiores e in¬feriores, onde ocorre 
comprometimento das atividades funcionais ao óbito em um período de 3 a 5 anos após o início da sintomatologia. Objetivo: Analisar a qualidade 
de vida (QV) de pacientes com ELA e correlacionar a capacidade funcional com a QV destes pacientes. Método: Estudo transversal, sendo a 
amostra composta por 27 pacientes com ELA em tratamento em um Centro de Reabilitação e Readaptação de Goiânia. Foram utilizados três 
instrumentos, sendo uma ficha de perfil sociodemográfico, o Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) e o Medical Outcomes Study 36 - Item 
Short - Form Health Survey. Resultados: Foram avaliados 27 pacientes, com média de idade de 55.3 ± 15,7 anos (mínimo de 27 e máximo de 77 
anos), sendo a maioria do sexo feminino (59,3%), sem companheiro (55,5%), e com ensino médio completo ou incompleto (51,8%). A renda 
familiar média foi de R$ 3956,6 ± 4730,2 (mínimo R$ 724,0 e máximo de R$ 20.000,0). Todos pacientes recebiam alguma assistência terapêutica, 
sendo que 88,9% tinham acesso à fisioterapia neurológica e 96,3% à fisioterapia respiratória. A maioria dos pacientes avaliados relatou que o 
tempo do início dos sintomas até o diagnóstico foi de até 3 anos (88,9%), e quase metade destes, fechou diagnóstico em menos de um ano 
(48,1%). O tempo do diagnóstico até a data da avaliação do presente estudo foi de até 3 anos (88,8%) Na análise da escala ALSFRS-R, a média foi 
de 25.2 ± 8.3 (com mínimo de 7.0 e máximo de 37.0). Já em relação ao SF-36, a média foi abaixo de 70 em todos os domínios, sendo que 
limitações por aspectos físicos e capacidade funcional, apresentaram as piores pontuações, com média 9.3 ± 22.1 e 9.4 ± 11.6 respectivamente, 
enquanto que dor (média 58.7 ± 31.2) e saúde metal (média 67,0 ± 23.8) tiveram melhores pontuações. Dos oito domínios do SF-36, quatro 
tiveram correlação positiva com o ALSFRS-R, sendo estes capacidade funcional (p<0,001), estado geral de saúde (p= 0,04), aspectos sociais (p= 
0.008) e limitações por aspectos emocionais (p= 0.02). Destaca-se que o domínio capacidade funcional apresentou forte correlação Conclusão: 
Indivíduos com ELA apresentam declínio na QV, principalmente em aspectos físicos e capacidade funcional. Pacientes com pior capacidade 
funcional apresentam pior QV no que se refere à capacidade funcional, estado geral de saúde, aspectos sociais e limitações por aspectos 
emocionais.
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RESUMO

Estima-se que mais de 50% das mortes súbitas sejam decorrentes de arritmias, sendo que as Taquicardias Ventriculares (TV) correspondentes ao 
ritmo inicial de cerca de 80% dos casos. Estas podem ocorrer desde a forma assintomática até formas de morte súbita. As queixas mais 
frequentes envolvem: palpitações, precordialgia e síncope, acompanhados de Frequências Cardíacas (FC) entre 150 e 200bpm, sendo que em 
alguns casos esta também pode ocorrer de modo assintomático. A disfunção ventricular, traduzida habitualmente pela Fração de Ejeção (FE) do 
Ventrículo Esquerdo (VE), é um dos principais marcadores do risco da morte cardíaca de forma súbita. A TV possui diferentes etiologias, 
mecanismos de formação e histórias naturais na qual o diagnóstico ocorre em sua maioria através da avaliação do Eletrocardiograma (ECG) e do 
Ecocardiograma (ECO). O tratamento envolve a farmacoterapia, a Cardioversão Elétrica (CVE) e o Cardioversor-desfibrilador Implantável (CDI). 
Objetivo: apresentar um relato de caso a respeito da indicação do cardioversor-desfibrilador Implantável para o tratamento da Taquicardia 
Ventricular sustentada. Metodologia: pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Foram atendidos todos os aspectos éticos e legais em pesquisa 
envolvendo seres humanos, conforme o art. 1º da Resolução n° 510 de 2016. Relato do caso: paciente de 46 anos, gênero feminino, cor branca, 
aposentada. Hospitalizada na Unidade Coronariana (UC) de uma Instituição hospitalar particular há 16 dias, devido à precordialgia súbita de 
moderada intensidade, diagnóstico de TV sustentada com processos de reversão químico-farmacológica recorrente. Pós-operatório (PO) de 
Cateterismo Cardíaco (CATE) há 16 dias. História Patológica Pregressa (HPP): Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) + cardiopatia: Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (ICC) + FE reduzida + esclerodermia + hipertensão pulmonar. Medicações de uso contínuo: losartana 50 mg/dia; concor 2,5 
mg 2vzs/dia; furosemida 40 mg/dia; prednisona 5 mg/dia; sindenafila 50mg/dia. Exames realizados: ECG + ECO + Ressonância Magnética (RM) 
tórax + Ultrassom (USG) de abdome. Quadro clínico cardíaco instável, aguardando implante CDI. Mantendo-se em Glasgow: 15, assintomática 
com sinais vitais e auscultas cardíacas e respiratórias normais. Condutas: Mantendo amiodarona em Bomba de Infusão Contínua (BIC) através de 
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) implantado em veia basílica esquerda; sendo mantida a monitorização clínica e 
hemodinâmica intensiva com assistência médica e de enfermagem em tempo integral. Desenvolvimento: A TV é caracterizada pela FC >100 bpm, 
em sua maioria, de origem abaixo da bifurcação do feixe de His, apresentando o complexo QRS alargado (>120 ms) e com duração >30 segundos. 
A TV sustentada é classificada como: a) monomórfica - apresenta QRS de morfologia única e constante e; b) polimórfica – não possui morfologia 
constante por mais de cinco complexos QRS, não apresentar linha isoelétrica entre os complexos além de se identificar complexos assíncronos em 
múltiplas derivações simultâneas e; c) recorrente: aquela que não reverte com procedimentos habituais de cardioversão química ou elétrica. A 
terapia com o CDI, quando comparada com a terapia medicamentosa tradicional, tem sido associada com redução da mortalidade de 23 a 55%, 
com melhora na sobrevida; o que justifica a escolha do tratamento com CDI. Cabe mencionar ainda que o CDI apresenta alto risco de morte 
súbita, justificando-se a necessidade de monitoramento da paciente em caráter intensivo no período perioperatório. Considerações finais: a TV 
sustentada é uma arritmia ameaçadora da vida e requer atenção e cuidados interdisciplinares em caráter de urgência. A avaliação desta deve 
ocorrer de forma minuciosa e incluir a anamnese, o exame físico detalhado e exames diagnósticos como o ECG e ECO. O CDI é a terapia mais 
indicada ao tratamento quando a cardioversão química e elétrica não foram capazes de reverter a TV.
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RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela anormalidade na função cardíaca, considerada um grave 
problema de saúde pública. A IC apresenta alta prevalência, forte impacto na morbimortalidade no mundo, principalmente em idosos, e presença 
de comorbidades. Entre as principais etiologias da IC, a etiologia chagásica é a que apresenta pior prognóstico. Objetivo: Relatar a experiência dos 
discentes do curso de enfermagem da Estácio Recife no projeto “Perfil das comorbidades na Insuficiência Cardíaca de Etiologia Chagásica”. 
Metodologia: O projeto foi contemplado no Edital 2019 Pesquisa Produtividade-ESTÁCIO RECIFE, parceria com o Centro Universitário Estácio de 
Sá e a Universidade de Pernambuco realizado no Ambulatório de referência em Doença de Chagas e IC do Estado de Pernambuco iniciado após 
aprovação no Comitê ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar HUOC-PROCAPE-CAAE: 08207619.6.0000.5192/Nº Parecer: 3.176.548, em março 
de 2019 com a participação multidisciplinar. Quanto aos critérios de inclusão, estão sendo incluídos os portadores de IC maiores de 18 anos de 
ambos os sexos. O projeto está em andamento, no momento a amostra parcial é composta de 52 portadores, sendo avaliadas as variáveis 
socioeconômicas, epidemiológicas e clínicas como: sexo, idade, estado civil, raça, nível de escolaridade, renda mensal per capita, tabagismo, 
etilismo, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dislipidemia (DLP), Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Insuficiência Renal 
Crônica (IRC). Resultados: Os acadêmicos de enfermagem participam da inclusão dos portadores de IC (Entrevista, aferição de pressão arterial e 
medidas antropométricas) e na realização da punção venosa para os exames laboratoriais como hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, 
ionograma, função renal, bioquímica, colesterol e frações e triglicerídeos, hormônios (TSH, T4 livre) para diagnóstico das comorbidades. 
Contribuem na abordagem da consulta de enfermagem quanto o conhecimento da doença, medicações, importância da adesão ao tratamento 
tanto farmacológico quanto não farmacológico como dieta e atividade física. Além disso, envolvem-se em ações educativas promovidas pela 
equipe do ambulatório. Em abril houve um encontro educativo o qual abordou a função do sistema cardíaco e o que é IC, com a presença dos 
acadêmicos da Estácio (enfermagem), medicina (UPE) e os docentes pesquisadores (Estácio/UPE) em busca de fornecer conhecimentos sobre a 
sua condição clínica e hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. Outra ação promovida com participação dos acadêmicos do projeto 
foi o dia mundial de combate a doença de Chagas com distribuição de cartilhas educativas, sorologia para diagnóstico de DC, exposição de 
algumas espécies de triatomíneos, aferição de pressão arterial e HGT. No perfil parcial há uma predominância do sexo masculino com idade 
média de 62 anos, casados (65%), cor parda (60%), analfabeto (33%), renda per capita até um salário mínimo (69%), aposentados (63%). Em 
relação às comorbidades a HAS apresentou 60%, DM 11%, DLP 25%, AVE 15%, IRC 12%,ex-tabagista 50%,ex-etilista 38%.Conclusões: A 
participação dos acadêmicos de enfermagem é fundamental não só na execução e viabilidade do projeto, mas na ampliação do conhecimento 
acadêmico, na experiência com uma equipe multidisciplinar, ações educativas, assistência de enfermagem e atenção integral ao portador de IC. O 
perfil clínico da IC envolve idosos de diversas etiologias com alta frequência de comorbidades associadas. Dentre as etiologias da IC mais 
prevalentes encontra-se a doença de Chagas, endemia negligenciada, com grande impacto biopsicossocial e prognóstico desfavorável em 
comparação as outras etologias. A avaliação das comorbidades na IC de etiologia chagásica servirá para traçarmos um perfil e identificar a real 
gravidade da doença nos portadores acompanhados no ambulatório de referência do Estado de Pernambuco.
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RESUMO

O presente estudo com delineamento de pesquisa qualitativa, com método descritivo- exploratório do tipo revisão integrativa teve como objeto 
do estudo a Síndrome de Burnout nos profissionais de Enfermagem. O objetivo geral foi compreender como a Síndrome de Burnout afeta a saúde 
dos profissionais de enfermagem, levantando dados sobre os principais fatores relacionados e sintomas da Síndrome de Burnout, elaborar e 
apresentar estratégias de intervenção. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a revisão bibliográfica. Como critérios de inclusão foram 
utilizados artigos disponíveis na íntegra em português, on line gratuitamente, com recorte temporal de 2008 a 2018. Os critérios de exclusão 
utilizados foram artigos em duplicidade, que fogem da temática do estudo e do recorte temporal. As bases de dados selecionadas para a busca 
dos artigos científicos foram LILACS, BDENF, MEDLINE na plataforma BVS Enfermagem e INDEX PSICOLOGIA na BVS Brasil. Os resultados 
evidenciaram três categorias, a categoria um fala dos fatores predisponentes da síndrome de Burnout e o esgotamento emocional, a categoria 
dois aborda os fatores efetivos que podem contribuir para a Síndrome de Burnout e a categoria três fala das estratégias de enfrentamento da 
Síndrome de Burnout pelos profissionais de enfermagem. Esses resultados demonstraram o grande impacto que a Síndrome de Burnout gera na 
vida profissional, pessoal e psicológica dos profissionais afetando de maneira insidiosa se agravando ao se associar a outros distúrbios 
psicológicos. Conclui- se que há uma lacuna relacionada aos estudos existentes sobre a Síndrome de Burnout, o que gera um grande impacto na 
vida do indivíduo acometido por não haver conhecimento do diagnóstico. É de suma importância que seja levado ao conhecimento dos 
profissionais de enfermagem os sintomas e as causas, para que sejam realizadas intervenções que diminuam os agravos, visando melhorias na 
saúde do indivíduo e contribuindo para a qualidade do serviço prestado por ele. Destacando a educação em saúde como uma eficaz estratégia de 
promoção a saúde, para que haja atenção prioritária à saúde mental desses profissionais de saúde devido ao cenário em que estão incluídos.
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RESUMO

A Assistência Farmacêutica (AF) é um modelo profissional de prática que presta serviços de gerenciamento de medicamentos aos pacientes no 
âmbito da saúde pública. Envolve a identificação e resolução de problemas de terapia medicamentosa, com o objetivo de otimizar a 
farmacoterapia e melhorar o resultado do paciente. Para tanto, é necessário um ciclo que norteia todo o processo, desde a seleção dos 
medicamentos até a sua dispensação e acompanhamento. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo, analisar as atividades do ciclo de 
Assistência Farmacêutica desenvolvido no setor da “Farmacinha” em Porciúncula, município situado na região noroeste fluminense do estado do 
Rio de Janeiro, tendo como princípio a participação dos profissionais envolvidos nos processos. Adotou-se como metodologia, a pesquisa 
descritiva de caráter qualitativo, realizada através do levantamento de dados por meio de entrevista semiestruturada com profissionais da 
“Farmacinha”, bem como, observação in loco. Este processo contou com a abordagem exploratória na Secretaria Municipal de Saúde, onde 
obteve-se a autorização do Secretário para realizar a pesquisa, o qual aprovou e sinalizou 3 funcionários para colaborar, os quais posteriormente 
foram entrevistados sobre as atividades desempenhadas dentro do ciclo da AF. Após a análise dos dados, a interpretação se desenvolveu na 
forma de descrição e avaliação do processo da assistência farmacêutica no município. Os resultados demonstraram que, embora o município tem 
se esforçado para garantir o sucesso do ciclo, ainda assim, não está imune a falhas, onde ressalta-se que tanto o usuário do serviço quanto o 
profissional de saúde são desvalorizados em um relacionamento complacente que não atende às demandas da prestação de serviços. A 
experiência de Porciúncula destaca a importância de garantir mecanismos explícitos e funcionais de participação, transparência e prestação de 
contas ao lançar a assistência universal à saúde. Dessa forma, há enorme necessidade da responsabilidade compartilhada em um processo 
interdisciplinar, requerendo o engajamento de gestores municipais, prescritores, profissionais responsáveis pelo processo de dispensação de 
medicamentos e usuários do sistema de saúde. Tendo em vista os resultados aqui apresentados, sugere-se um aumento na conscientização do 
usuário durante a dispensação, aconselhamento farmacêutico ou monitoramento farmacoterapêutico, ou seja, estratégias recomendadas pelos 
entrevistados para promover a adesão ao tratamento, mas não esquecer que a adesão é um fenômeno multidimensional e único, às vezes difícil 
de intermediar, iniciar e manter. Para promover a adesão, é absolutamente necessário melhorar a relação paciente-profissional de saúde, 
compreendendo os fatores e variáveis socioeconômicas, culturais e patológicas que podem levar à não adesão. Portanto, em pesquisas futuras 
que tratem desta temática, é importante que se realize através da participação da comunidade como um todo, especialmente, os usuários da 
“Farmacinha”, visto que, são eles que de certa forma possuem uma visão mais crítica do ciclo de AF. Da mesma forma, reconhecer e valorizar o 
conhecimento popular pode possibilitar a continuidade e a coesão do tratamento, além de capacitar os pacientes a assumir com confiança a 
responsabilidade e o gerenciamento de seus próprios cuidados.
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RESUMO

O jambu é uma espécie amplamente utilizada na Região Norte do Brasil, é uma hortaliça conhecida por causar uma leve dormência na boca. A 
planta está agrupada na família Asteraceae, além dela várias espécies como Acmella oleracea, Spilantes acmella e Spianthus oleraceae, assim 
entre outras são conhecidas e comercializadas como jambu, enutre tanto não se tem o rela conhecimento de qual ou quais espécies estão sendo 
comercializar nas feiras de Belém-PA. Assim a análise fitoquímica e a identificação botânica são importantes para diferenciação de espécies com 
sinonímia comum. O objetivo do trabalho foi analisar as espécies comercializadas em feiras. As amostras foram adquiridas em 10 feiras da capital 
paraense com grande comercialização da espécie, posteriormente amostra de cada uma delas foi encaminhada e depositada no Herbário IAN da 
Embrapa Amazônia Oriental para identificação correta da espécie. 20g de material in natura de cada amostra foi submetida ao processo de 
maceração com 100 mL de solução hidroalcoólica a 70% por 10 dias. O estudo foi cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado - SisGen, sobrigado o número A370A7D. O extrato obtido foi submetido a análise fitoquímica 
segundo metodologia descrita pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia para identificação de taninos, saponinas, alcaloides, flavonoides e 
polissacarídeos, ba se adas em reações colorimétricas, de precipitação e dé foração de espuma. Os resultados das identificações botânicas 
caracterizaram todas as amostras como Acmella oleracea, entretanto, o resultado das análises fitoquímicas foram inconstantes, pois de acordo 
com a literatura e observação da identificação botânica, em algumas amostras não foi identificado a presença de saponinas e taninos, 
diferentemente para as demais análises que estão em consonância com a literatura. Fator pertinente pode estar relacionado às condições de 
transporte e armazenamento da amostra do localde produção até a feira. Conclui se que há uniformidade das amostras sendo comercializadas, 
mas a não identificação dos metabólitos sugere que às condições ambientais e não ambientais estejam interferindo na qualidade da amostra. 
Assim estudos complementares são necessários para quantificar estes metabólitos, bem como verificar as condições de cultivo e transporte, 
ainda ampliar o estudo com aquisição de amostras oriundas de supermercados e de outras feiras.
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RESUMO

Diversos produtos obtidos de vegetais da região Amazônica, como óleos e extratos, já demonstraram uma gama de aplicações, como produção de 
fármacos, fragrâncias, e até mesmo inseticidas. Dentre as espécies da Amazônia, destaca-se Carapa guianensis Aubl., da família Meliaceae 
conhecida popularmente por andiroba e carapa, a qual possui larga aplicação na medicina popular na região norte do Brasil. O óleo extraído das 
sementes desta espécie são utilizados pelo etnoconhecimento farmacológico de suas propriedades anti-inflamatória e antimicrobiana, além de 
atividade repelente contra carrapatos, pulgas, piolhos e sarnas. Pode ser encontrado na forma pura ou em mistura com outros produtos naturais. 
A composição química do óleo extraído das sementes da andiroba é representado por estearina, ácidos graxos oleico e mirístico e em menor 
quantidade pelos ácidos palmíticos e linoleico. Porém, a qualidade de um produto depende do teor de seus metabólitos presentes, e a variedade 
e complexidade de metabólitos produzidos pelas plantas sofrem influência dos estímulos ambientais, bastante variáveis, de natureza química, 
física e biológica sobre sua composição química, assim como a influência de outros fatores extrínsecos aos vegetais, tais como forma de extração, 
armazenamento e estocagem do óleo. Para garantir o padrão de qualidade de produtos naturais, a literatura indica diferentes métodos de análise 
da composição e características do material vegetal produzido e comercializado. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a variação 
da qualidade física, química e microbiológica de seis amostras comercializadas como óleo de Andiroba (Carapa guianensis Aubl.) no município de 
Manaus – AM, além de analisar o padrão de qualidade da rotulagem do material comercializado. Os estudos físicos e químicos empregaram 
análise do teor de acidez, espectrofotometria em UV-VIS, marcha farmacognóstica e análise por cromatografia em camada delgada comparativa 
(CCDC), e a análise microbiologica foi realizada pela ténica pour plate em meio PCA (Plate Count Agar) seguida de incubação a 35 o C por 24 e 48 
horas. Apenas 16% das amostras (1/6) possuiam a rotulação de acordo com a RDC da ANVISA 10/2010, sendo esta designada sob o código de 
“A4” . O índice de ácidez foi elevado para todas as amostras, exceto para a amostra “A4”, o qual o valor (0,28 mg NaOH.g amostra -1 ) estava 
dentro dos limites aceitáveis para os óleos comercializados. Os testes farmacognósticos apresentaram resultado negativo para compostos 
fenólicos, flavonoides, alcalóides e saponinas em todas amostras. Os valores de Rf para os spots observados em CCDC foram muito similares para 
todas as amostras, exceto para a “A4”, que apresentava menor intensidade em todas as revelações físicas e químicas. Em relação à presença de 
micro-organismos, três amostras mostraram a presença de colônias, sendo estas as amostras A2, A3 e A6. Todas as amostras mostraram picos de 
absorbância na região de 400 nm do espectro visível. Os resultados mostram que a amostra A4 apresenta melhores índices de qualidade que 
foram observados na presente caracterização dos óleos comercializados na região de Manaus-AM.
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RESUMO

O Aedes aegypti é um vetor de arboviroses, como vírus da Febre Amarela, Dengue, Zika, Chickungunya e Mayaro que são responsáveis por altos 
índices de mortalidade no Brasil. Desta forma, justifica se a busca de medidas eficazes de eliminação deste vetor com enorme impacto na saúde 
pública do país. Estudos tem demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons produtores de quitinases, e que esta produção pode ser 
induzida artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários 
parasitas e insetos. Nestes estudos foi verificado que a composição do pool de enzimas quitinolíticas produzidas varia em função do substrato 
indutor derivados de insetos. Recentemente foi demonstrado que as quitinases termoestáveis produzidas por Trichoderma asperellum em 
presença de quitina no meio de cultura foram eficientes no controle biológico de Penicillium sp., Sclerotinia sclerotiorum e Aspergillus niger, 
sendo observada degradação da quitina presente na parede celular desses fungos e consequente redução da proliferação das formas vegetativas 
(hifas) e reprodutivas (esporos). Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa 
promissora no combate de vetores de doenças que expressam quitina em sua composição. OBJETIVOS: Este estudo apresenta uma nova 
abordagem para o biocontrole do Aedes aegypti, que apresenta cutícula na fase larval, baseada no uso de enzimas quitinolíticas produzidas pelo 
fungo Trichoderma asperellum (T. asperellum), fungo este caraterístico do solo e que apresenta simbiose com as plantas, protegendo as mesmas 
de outros fungos fitopatogênicos (processo denominado micoparasitismo). MÉTODOS: O fungo foi incubado em meio TLE e a produção de enzima 
foi induzida com quitina comercial (CWDE) e com quitina de larvas de Aedes de fases L3 e L4 (L-CDWE). Para determinar as atividades enzimáticas 
específicas, as produções foram medidas para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. Os experimentos de 
biocontrole foram separados nos grupos CWDE e L-CWDE, testados em diferentes concentrações. Vinte larvas L3 foram analisadas por efeito 
desses tratamentos, comparando com o controle. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 
foram realizadas no objetivo de observar as degradações em estruturas quitinosas. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas 
de pesos moleculares variando entre 20 - 100 kDa, características de endo e exochitinases de T. asperellum. Todas as enzimas requeridas 
mostraram atividade enzimática, exceto protease. Para os testes de bioensaios em larvas foram testadas concentrações de enzimas que variaram 
de 1- 20 mg x mL-1 para CWDE e de 1- 10 mg x mL-1 para L- CWDE. Após 72 horas de teste larvicida com 20 mg x mL-1 de CWDE, 100% das larvas 
morreram. O teste L-CDWE com 10 mg x mL-1 apresentou morte de 100% das larvas após 48 horas. A análises de aumento MEV e TEM 
corroboraram a ruptura e degradação na parede celular por enzimas quitinolíticas. CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram a eficácia de 
CWDE e L-CWDE contra estruturas de quitina de L3 larvas Aedes aegypti, sugerindo uma atividade específica de L-CWDE. Esta estratégia 
biotecnológica tem um enorme potencial para a indústria, considerando a viabilidade da produção. Outro grande resultado é o conhecimento 
específico de ataque micoparasitismo ao vetor Aedes, justificando estudos futuros para a super expressão gênica e engenharia genética para uma 
produção industrial direcionada contra o vetor em questão. Enfatizamos os benefícios ecológicos usando compostos biodegradáveis naturais, 
excluindo os efeitos residuais dos atuais inseticidas químicos utilizados contra a eliminação de mosquitos Aedes aegypti, assim como uma possível 
ausência de resistência do vetor, já descrita com o uso de inseticidas.

Saúde

Farmácia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Luciana Rodrigues Lessa; Izabelle da Silva Moreira

Palavra(s) Chave(s): Diabetes Mellitus tipo 1, Educação em saúde, Aplicativos Móveis, Autocuidado.

Título: APLICATIVOS DE SMARTPHONE COMO SUPORTE PARA A MELHORA DO AUTOCUIDADO DOS PACIENTES DIABÉTICOS 
TIPO 1

Curso: Farmácia

Saúde

RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica, autoimune, que aparece geralmente na infância, que se caracteriza pela não produção de 
insulina pelo organismo. A doença pode levar uma pessoa à morte caso não seja identificada e tratada a tempo. Suas complicações são graves e 
leva a uma enorme queda na qualidade de vida do indivíduo. Devido a isso o autocuidado é a melhor forma de se ter uma vida sadia e com 
qualidade. Após o diagnóstico da doença, modificações no estilo de vida como alimentação, contagem de carboidratos, monitorizações capilares 
frequentes e a prática de exercício devem passar a fazer parte de um renovado estilo de vida, promovendo o controle da doença e evitando 
complicações. Aliado a isso, hoje em dia, devido a grande utilização de smartphones e a alta tecnologia empregada nesse assunto é interessante o 
conhecimento e a experiência do paciente em usar aplicativos direcionados a saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer as tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDICs) que estão sendo aplicadas em pacientes com DM1, principalmente ao que se refere aos aplicativos 
utilizados em dispositivos móveis. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa em diferentes bases de dados digitais em busca de 
aplicativos que auxiliam no apoio ao tratamento de pacientes com DM1. Foram encontrados sete aplicativos, sendo eles: OnTrack Diabetes; 
mySugr: Diário da Diabetes; Glucose Buddy; Minsulin; Glicontrol; Diabetes:M; Glic Diabetes. O “OnTrack Diabetes” permite registrar glicose, 
refeições, exercício, medicação, peso, pressão arterial, pulsação e HbA1c. O “mySugr: Diário da Diabetes” possibilita o lançamento de registros e a 
especificação de parâmetros, como a quantidade de carboidratos consumidos, o nível de glicemia, o tipo de insulina e o tipo de refeição. É 
possível a sincronização deste aplicativo com um glicosímetro, o “iHealth BG5” além de disponibilizar um sistema desafios e de pontuação.  O 
“Glucose Buddy” tem a capacidade de selecionar o tipo de diabetes, lançar peso, altura, pressão arterial, glicose, HbA1c, exercício, refeições e a 
atividade do registro (refeição, antes de exercício, depois de exercício, etc.). Com ele é possível exportar os registos selecionando intervalos pré-
estabelecidos e enviar para o e-mail além de acompanhar a ingestão de carboidratos. O “Minsulin” é capaz de contar a quantidade de 
carboidratos, calcular a dose de insulina a ser administrada a cada alimentação, a taxa glicêmica e as atividades físicas e disponibiliza todas essas 
informações para acesso do profissional de saúde. O Glicontrol possibilita o registro e visualização das taxas de glicemia, cálculo total dos 
carboidratos consumidos e da dose de insulina a ser administrada. Tem ainda a opção de envio das medições por e-mail, medicação e agenda 
médica com alertas, importar os dados Bayer.db, AbbottNeo.txt e AccuChek.csv. O  Diabetes:M permite o registro de glicose, contagem de 
carboidratos, quantidade de, peso, colesterol, pressão arterial, atividade física e hemoglobina glicada. Possibilitar sincronização com aplicações 
externas, como Dropbox, Google Drive e Google Fit. Também possível exportar e importar dados de glicosímetros como OneTouch, Dexcom ou 
Accu-Chek e de bombas de insulina. O Glic Diabetes possibilita o registro da quantidade de carboidratos ingeridos, apuração da dose necessária 
de insulina, lembretes dos medicamentos utilizados e registro do nível glicêmico. Tem a capacidade de se conectar em tempo real com a equipe 
de saúde, concedendo decisões mais explicadas para o cuidado com o diabetes. Conclui-se que com o avanço da tecnologia, os métodos de 
monitorização da glicose e outros parâmetros metabólicos tornam-se mais simples e conveniente. E é extremamente importante e interessante 
que os profissionais da saúde tenham compreensão e promovam a utilização dessas  novas ferramentas em pról da saúde dos pacientes.
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Saúde

RESUMO

O número de intoxicações por administrações de medicamentos vem provocando grande preocupação na saúde pública. Estas intoxicações 
podem ser advindas das facilidades em que os pacientes têm de adquirirem as medicações over-the-counter (OTC). Esses medicamentos são 
considerados de uso seguro, porém há uso abusivo destes, o que estabelece uma intoxicação medicamentosa. OBJETIVO: Tivemos como objetivo 
descrever e analisar a assistência farmacêutica nas intoxicações por automedicação. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo do tipo 
bibliográfico, descritivo e exploratório. O passo seguinte foi leitura exploratória das publicações em bancos de dados virtuais, BVS e Scielo. Os 
critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra que retratassem a temática indicadas nos bancos de dados nos últimos 5 anos.  
RESULTADOS/DISCURSSOES: Entretanto, o profissional farmacêutico assim como outros profissionais da área da saúde possui o dever de orientar 
a população. Assim a atenção farmacêutica tem como responsabilidade promover ações que alerta a população sobre a prática da automedicação 
que vem se tornando um problema de saúde pública, por ser uma prática comum entre grande parte da população, onde ocorre aumento dos 
casos de intoxicações. De acordo com um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a automedicação não é praticada apenas 
pelos chamados leigos, o estudo apontou que 72,5% dos universitários das áreas de farmácia, enfermagem, odontologia e outros, praticam a 
automedicação. Outro resultado importante foi a prevalência de 21,3% de reações adversas desses medicamentos.  CONCLUSÃO: Contudo, a 
atenção farmacêutica colabora para a diminuição e prevenção dos possíveis problema e prejuízo que é a automedicação traz a esses pacientes. O 
profissional farmacêutico é de suma importância para evitar o uso indevido de medicamentos, visto que orientado de maneira correta, o paciente 
estará mais preparado para fazer o uso correto das medicações.
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RESUMO

A utilização de plantas medicinais e drogas vegetais é uma prática comum, principalmente na região norte, devido a procura por um tratamento 
de baixo custo, da diversidade de plantas medicinais disponíveis e a facilidade de acesso a essas plantas. Os principais locais de comercialização 
são as feiras livres e, para grande parte do material comercializado não há comprovação da procedência e de informações sobre as espécie, ou 
indicação de uso. O método de extração, órgão utilizado, forma de processamento e de armazenamento podem interferir diretamente na 
obtenção dos compostos secundários e na sua atividade farmacológica. Além disto, os cuidados relacionados a coleta, identificação e 
processamento contribuem para a eficácia do tratamento. Em relação ao cultivo das espécies deve ser levados em consideração os hábitos 
sazonais e o ciclo circadiano, que interferem na produção do metabólicos secundários de cada espécie. A presença de material estranho e 
contaminação microbiana são parâmetros que auxiliam na avaliação da qualidade das plantas comercializadas para fins terapêuticos. Diante disso 
a padronização da fitoterapia pela ANVISA objetiva garantir ao usuário o uso racional e seguro das plantas medicinais. Através de resoluções 
colegiadas determinou-se quais plantas poderiam ser usadas na fitoterapia, com eficácia, dose, forma de preparo, interações medicamentosas e 
efeitos adversos, comprovados a partir de monografias. O objetivo desse projeto foi identificar as espécies medicinais comercializadas nas feiras 
de Manaus, AM, verificar quais estão autorizadas pela ANVISA, comparar a posologia encontrada com a recomendada, e quais os órgãos são 
utilizados no preparo dos chás ou tinturas. As informações sobre as plantas foram levantadas através de visitas às principais feiras de Manaus: 
Adolfo Lisboa, Feira da Compensa, São José 2 e Cidade Nova. As visitas ocorreram no período de set–dez de 2017, e durante as visitas foram 
adquiridas amostras para posterior análise micro e macroscópica, das informações contidas nos rótulos, preços praticados e se a espécie consta 
na lista de espécies autorizadas pela ANVISA. Um total de 103 plantas são comercializadas, sendo 86 espécies nativas e 17 exóticas. A maioria dos 
rótulos do material comercializado está em desacordo com RDC 71/2009 da ANVISA, sem o nome científico e/ou posologia. Quanto a forma de 
acondicionamento, com exceção das plantas frescas, todas as drogas vegetais estavam envasadas em embalagem plástica transparentes e 
desprovidas de qualquer armazenamento adequado, estando exposto a contaminações, umidade, luz e calor, desviando a qualidade do produto 
para os consumidores. A maior diversidade de plantas medicinais e drogas vegetais foi encontrada na feira Adolpho Lisboa. As famílias mais 
representativas foram Asteraceae seguida de Fabaceae. As folhas e cascas são os farmacógenos mais comercializados. Há uma variação quanto 
aos preços praticados (R$3,00– R$5,00 reais) dependendo da sua quantidade, se a espécie é nativa ou exótica, e se o material sofreu algum 
procedimento de secagem. As drogas vegetais apresentaram os valores mais altos. Dentre as plantas comercializadas, apenas 11 são autorizadas 
pela ANVISA: Alcachofra, Alecrim, Barbatimão, Boldo-do-chile, Camomila, Cáscara-sagrada, Cavalinha, Espinheira-santa, Guaraná, Sene, Unha-de-
gato. No município, para maior segurança do usuário e cumprimento das exigências da ANVISA deve-se criar ferramentas que permitam uma 
rápida validação das espécies, padronizar as embalagens, com indicação das devidas informações nos rótulos, conforme preconizado pela 
ANVISA, e orientar os comerciantes locais quanto a formas adequadas de armazenamento e precauções, fatores estes que contribuiriam para o 
uso adequado da fitoterapia, minimizando também os riscos para o usuário e garantindo maior segurança e eficácia no uso de plantas medicinais 
e drogas vegetais.
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RESUMO

Os fármacos têm assumido um papel importante para o desenvolvimento da sociedade, desde o combate às diversas doenças cotidianas até o 
prolongamento da vida, assim ajudando a sustentar o estilo de vida nas cidades. Mesmo com todos os benefícios que os medicamentos podem 
trazer, o seu descarte inadequado também pode ocasionar diversos malefícios para o meio ambiente, como por exemplo, se descartado pelas 
redes de esgotos, podem contaminar os lençóis freáticos, solo, lagos, rios e represas. Frequentemente estão sendo detectados fármacos como 
beta bloqueadores, analgésicos, anti-inflamatórios, hormônios, antilipidêmicos, anti-hipertensivos e seus correlatos como produtos de higiene 
pessoal, cosméticos em rios e lagos e água para consumo humano. A contaminação ambiental por resíduos farmacêuticos tem se tornado um 
problema ambiental cada vez mais grave e, com isso, leis cada vez mais rigorosas são elaboradas para amenizar esses problemas, uma vez que as 
redes de esgotos não conseguem neutralizar com eficácia esses compostos farmacológicos ativos. Nos últimos anos, devido à procura por 
tratamentos naturais ou individualizados, fugindo da indústria farmacêutica convencional, houve um grande crescimento no número de farmácias 
de manipulação. Infelizmente o arcabouço legal vigente não regulamenta o tratamento dos efluentes da lavagem de vidrarias e equipamentos 
nas farmácias de manipulação.   No presente trabalho foi realizado testes com efluentes de uma farmácia de manipulação da cidade de Nova 
Friburgo-RJ-Brasil, a fim de se avaliar a ecotoxicidade do mesmo, utilizando o bioindicador Artemia salina. A partir dos testes com A. salina é 
determinada a CL50, definida como a concentração letal necessária para a letalidade ou imobilidade de 50% dos organismos expostos a essa 
concentração do efluente. Foram anotados todos os fármacos manipulados nas bandejas, e em seguida eles foram classificados de acordo com 
sua classe terapêutica. Um total de 30 classes terapêuticas diferentes seria despejado diretamente para o sistema de esgoto, podendo assim 
contaminar os rios da região. As diluições de efluentes utilizadas foram de 100%, 10%, 8%, 6%, 4%, 2%, 1%, 0,1%, 0,01% e 0% do efluente. Foram 
feitas 4 replicatas de cada concentração onde foram colocados 5 náuplios em cada uma. Os náuplios foram expostos a esse efluente e a 
contagem dos indivíduos mortos ou imóveis foi realizada  após 48 horas a fim de se calcular a CL50 pelo método Probit no programa Statgraphics. 
Após a determinação do peso seco, a CL50 encontrada foi de 167,28 mg/L. Desta forma, o efluente testado possui uma baixa toxicidade frente a 
esse bioindicador. Conclui-se que não foi possível determinar um risco ambiental desses resíduos, mas foi observada uma diferença significativa 
entre os resultados obtidos no efluente bruto e na água. Devido à complexidade do efluente em consequência das várias classes de 
medicamentos que são manipulados em uma farmácia torna-se necessário estudo com outros bioindicadores.

Saúde

Farmácia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: jonathasdesa@hotmail.com IES: ESTÁCIO AMAZONAS

Autor(es): Jonathas Wellington Alves de Sá; Cibele Tailine de Sousa Araujo; Mário Henrique Terra Araujo; Ricardo Felipe de 
Souza Caramês

Palavra(s) Chave(s): Farmácia; Plantas Medicinais; Fitoterapia; Farmácia Viva.

Título: AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE NA CRIAÇÃO DE UMA FARMÁCIA VIVA EM UMA FACULDADE PARTICULAR DE 
MANAUS/AM SOB SUPERVISÃO DO CURSO DE FARMÁCIA

Curso: Farmácia

Saúde

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto de implementação e execução de produção e dispensação de plantas medicinais 
(fitoterápicos) em uma faculdade particular em Manaus/AM através de uma Farmácia Viva com parceria com o Governo do Estado do Amazonas 
ou Prefeitura Municipal de Manaus. Farmácia Viva é um programa social, que leva a população o conhecimento tradicional da farmacoterapia das 
plantas e seus efeitos e reações adversas ao organismo, e através desse programa, mostrar à população que muitas das patologias podem ser 
tratadas de forma eficaz apenas com o uso de plantas. Isso não quer dizer que vai ser tirado todo medicamento que não for fitoterápico da rede 
pública e sim, acrescentar outra forma de terapia com esses medicamentos. Segundo a Portaria nº 886, de 20 de abril de 2010, define como 
atividades de uma Farmácia Viva que vai desde o cultivo até o processamento/manipulação e dispensação de formulações magistrais e oficinais 
fitoterápicas. Esse programa governamental em parceria com uma faculdade, através da gestão do curso de farmácia, promove para a população, 
uma dispensação por farmacêuticos e acadêmicos do curso de farmácia. A Resolução RDC no. 18, de 03 de abril de 2013, dita diretrizes no que se 
refere as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais 
de plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A criação de uma Farmácia Viva dentro de 
uma Faculdade, em convênio com órgãos públicos municipais ou estaduais proporcionariam um ganho para a comunidade circunvizinha e 
também para a cidade como um todo, pela facilidade e segurança no acesso ao uso de plantas medicinais em processos fitoterápicos e também 
uma melhor formação de alunos do curso de farmácia. O local de realização de estudo será em uma Faculdade Particular no município de Manaus 
que fica no estado do Amazonas, Brasil. A forma de coleta de dados e processamento dos mesmos, será através de análises descritiva qualitativa 
baseada em análise SWOT estuda uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) tendo como desfecho o levantamento de dados referentes a aspectos regulatórios sanitários, legislação 
federal, estadual e municipal quanto as políticas públicas que permeiam a criação e gestão de uma Farmácia Viva dentro de uma Instituição de 
Ensino Superior com um curso de Farmácia.
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RESUMO

Os produtos naturais são utilizados pelo homem no alívio de suas doenças desde a antiguidade, sendo aproximadamente 80% da população de 
países em desenvolvimento depende apenas do uso das plantas medicinais, seja pelo alto custo dos medicamentos industrializados ou pelo difícil 
acesso a assistência médica. Esse dado demonstra a importância de se ampliar a pesquisa e o desenvolvimento de terapias alternativas que 
venham contribuir com os cuidados primários à saúde. As plantas medicinais possuem constituintes que são provenientes de seu metabolismo 
secundário com potencial terapêutico, sendo esses compostos de várias classes como alcaloides, lignanas, xantonas, terpenos e quinonas. Esses 
compostos possuem atividade antimicrobiana comprovada. A bactéria Gram-negativa Helicobacter pylori possui interesse para a saúde humana, 
sendo considerado o principal agente etiológico da gastrite crônica, úlcera péptica e neoplasias gástricas. Para erradicação da H. pylori é usada 
uma terapia tripla que consiste na combinação de dois antibióticos, sendo os de primeira escolha a clarotromicina e a amoxicilina, juntamente 
com um inibidor da bomba de prótons.Tendo em vista a resistência dos micro-organismos em relação aos antimicrobianos existentes e o uso 
indiscriminado destes, se faz necessária a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos para aliar ao tratamento das infecções. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito anti- Helicobacter pylori do extrato etanólico da planta medicinal jurubeba. As 
partes aéreas da jurubeba foram coletas no povoado Xingó/SE. As folhas da planta medicinal jurubeba foram secas, triturada e submetida à 
extração com etanol 90% em percolador de aço inoxidável durante cinco dias. A cepa de referência Helicobacter pylori ATCC 43504 foi cedida 
pelo Laboratório de Materiais de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para utilização neste trabalho. A atividade antimicrobiana foi 
determinada pela técnica de poços por difusão em ágar. Nos poços foram adicionados 80 μL do extrato de jurubeba em uma concentração de 
10% (m/V) e amoxilina.  As placas de petri inoculadas com o Helicobacter pylori em que foi realizado o teste de difusão em ágar para avaliação do 
efeito antimicrobiano foram incubadas a 37ºC, por um período de 48 horas a 37ºC e então determinado os valores do halo de inibição do 
crescimento bacteriano. Este ensaio foi realizado em triplicata. A tetraciclina foi utilizada como controle positivo e o álcool a 70% como controle 
negativo. Foi observado que o extrato etanólico da jurubeba possui um efeito antimicrobiano frente a bacteria Helicobacter pylori, pois foi 
possível haver uma diminuição do crescimento bacteriano. Valores maiores que 8mm foram considerados válidos para inibição do crescimento 
bacteriano. O extrato de jurubeba apresentou halos de inibição de 10mm enquanto que a amoxicilina apresentou halos de inibição de 12mm. Os 
dados iniciais encontrados neste trabalho demostram que o extrato de jurubeba possui efeito inibitório sobre o crescimento da bactéria 
Helicobacter pylori, porém outros ensaios ainda são necessários para demonstrar a Concentração Inibitória Minima.
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RESUMO

A hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é uma doença rara, ocasionada por uma mutação somática do gene fosfatidil inositol glicano classe A 
(PIG-A), localizado no cromossomo X. O gene PIG-A é responsável pela codificação da proteína âncora glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), responsável 
pela fixação de múltiplas proteínas de membrana. O sistema complemento (SC) faz parte do nosso sistema imunológico e o mesmo é ativado de 
uma forma alternativa no ataque contra patógenos como bactérias e fungos, sendo o resultado final a formação do complexo de ataque as 
membranas (MAC), com desregulação osmótica e morte da célula. O SC é direcionado contra membranas dos microrganismos, sendo regulado e 
desligado nas membranas das células humanas. A deficiência de GPI conduz a uma carência de proteínas reguladoras do SC ligada à superfície das 
células, nos clones dos eritrócitos e leucócitos tornando-os susceptíveis a hemólise intravascular mediada pelo SC. Os aspectos clínicos da doença 
são hemoglobinúria, icterícia, anemia com sinais de fadiga, disfunção da musculatura lisa, letargia, dor abdominal e cefaléia crônica. Objetivo: O 
objetivo desse estudo é padronizar o diagnóstico da HPN por imunofenotipagem pela aparelhagem de citometria de fluxo (CMF), em relação a 
especificidade/sensibilidade da técnica na detecção do clone HPN, quanto ao seu tamanho e classificação. Realizar uma correlação da eficácia do 
tratamento com anticorpo monoclonal eculizumab e o monitoramento do tratamento por exames hematológicos e de imunofenotipagem. 
Metodologia: Para a realização da imunofenotipagem por citometria de fluxo foi utilizada a marcação com anticorpos monoclonais, utilizando o 
citômetro de fluxo  de  quatro  cores  FACSCalibur® - BD Biosiences,  San  Jose, EUA, para aquisição das amostras por meio do programa CellQuest 
Pro também da BD. Para adquirir as imagens foi utilizado 50.000 eventos em região de neutrófilos e monócitos e para o tubo das hemácias foram 
adquiridos 50.000 em escala logarítmica. O painel de anticorpos monoclonais utilizado foi preparado com três tubos, realizando a pesquisa de 
granulócitos, monócitos e hemácias. A partir da aquisição dos dados, a análise foi feita com base na seleção da população celular de interesse, 
seguindo a  morfometria de tamanho (FSC) x granulosidade (SSC) e pelas particularidades do imunofenótipo (CD45 para granulócitos e monócitos 
e SSC X FSC para hemácias). Após realizar o gate na população celular de interesse, observa-se expressão, ausência ou deficiência das moléculas 
ancoradas ao GPI (CD24, CD64, CD14, CD16, CD33 CD55 e CD59) e marcando somente granulócitos e monócitos com FLAER. Os prontuários dos 
pacientes atendidos no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) para diagnóstico e monitoramento da HPN foram avaliados. A 
avaliação foi realizada no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017. Os resultados foram obtidos correlacionando os dados: idade, gênero, 
indicação clínica, resultados de exames laboratoriais de controle e monitoramento do clone. Resultados: 31 pacientes foram avaliados e 
confirmados com a doença determinada pelo clone da imunofenotipagem estabelecida para HPN, 19 pacientes eram do sexo masculino e 12 do 
sexo feminino. Em relação do monitoramento do tratamento com o eculizumab observou se uma redução do quadro hemolítico, com melhoras 
dos sintomas e com a estabilização dos resultados dos testes de hemólise. Dos 31 pacientes que foram diagnosticados com HPN, 5 pacientes com 
dados completos foram melhor analisados frente aos diagnósticos e ao tratamento. A avaliação da imunofenotipagem é mensurada pela 
porcentagem dos marcadores expressos nos clones selecionadas pela técnica. A maior diferença observada foi para os marcadores de eritrócitos. 
No caso do paciente 1, houve uma melhora significativa nos primeiros anos do tratamento com um aumento do número relativo para os 
marcadores dos eritrócitos CD55/CD59 de 22,7% para 71,7%.
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RESUMO

As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de doenças genéticas de deposito lisossômico (DDL) hereditárias, causadas por uma deficiência em 
enzimas lisossomais especificas responsáveis pela degradação dos glicosaminoglicanos (GAG). A não degradação dos GAG que são estocados nos 
compartimentos lisossômicos celulares, desencadeando vários sinais e sintomas de um quadro clinico multissistemico, tanto motora como 
sensorial. Através das manifestações clinicas, surge a suspeita de ser MPS, para a confirmação é realizado o diagnostico laboratorial a partir da 
investigação bioquímica. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação laboratorial de pacientes com MPS no Estado do Ceará 
através de testes bioquímicos, qualitativos e quantitativos, e moleculares. Metodologia: Foram coletadas amostras de urina para a realização dos 
testes de triagem: teste qualitativo do Azul de Toluidina (AT), cromatografia de camada delgada e para a dosagem de GAG. E amostras de sangue 
para realizar a medida da atividade das enzimas potencialmente deficientes em cada caso (em sangue em papel filtro, plasma, leucócitos) e 
analise molecular. Resultados: Foram avaliados 59 pacientes com MPS, sendo, entre eles, 9 com MPS tipo I, 17 com MPS tipo II, 8 com MPS tipo III 
(IIIA- 3; IIIB -4 ; IIIC-1 ;) com MPS tipo IVA tem 8 casos, 17 casos com MPS VI. Através do teste de azul de toluidina foi possível fazer a analise 
qualitativa dos GAG, tendo como resultados positivos 83% de 31 pacientes que realizaram o exame. Após a análise das amostras de urina de 41 
dos pacientes pela cromatografia em camada delgada, foi evidenciada a presença de GAG, seguindo a seguinte proporção: Dermatan Sulfato (DS) 
foi encontrado na urina de 18 pacientes, onde 4 (22%) era de MPS I,7 (39%) era em MPS II e 7 (39%) com MPS VI; observamos a presença de DS 
com HS em 12 pacientes, onde 3 (25%) com MPS I, com MPS II foi encontrado 7 (58%) e MPS VI em 2 (17%), o Heparan Sulfato (HS) em 7 
pacientes, com MPS II foi encontrado em 1 (14%), 6 (86%) em MPS III (MPS IIIA: 2 (33%); MPS IIIB: 3 (50%); MPS IIIC: 1 (17%);), Keratan Sulfato 
(KS) em 4 pacientes todos (100%) pacientes com  MPS IVA (Gráfico1). Para aumentar a confiabilidade e eliminar falsos negativos foi realizada a 
dosagem de GAG na urina. Este teste teve positividade de 97,5%, assim confirmando a excreção excessiva de GAG na urina.. Conclusão: Através 
deste trabalho pode-se concluir que foi possível avaliar o perfil laboratorial de pacientes com mucopolissacaridose atendidos no serviço publico 
do estado do Ceará, contribuído assim com a expectativa e qualidade de vida destes pacientes, e são vários os exames laboratoriais relacionados 
com o diagnostico de MPS e que são uteis em função da particularidade e aplicações, assim auxiliando o clínico no diagnóstico e prognostico 
década paciente.
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RESUMO

Fitocosmético pode ser definido como o cosmético que contém ativo natural, de origem vegetal, seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja 
ação define a atividade do produto. Um fitocosmético deve passar por todas as etapas de pesquisa: proposição, criação e desenvolvimento, 
incluindo os testes de estabilidade, para assegurar a atividade durante toda sua vida útil. Os extratos vegetais, em função de sua rica composição 
e propriedades medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. Diversas plantas são utilizadas para vários fins terapêuticos, entre eles 
tem as de atividades antifúngicas, que são de grande necessidade da população brasileira. O vegetal Catharanthus roseus, conhecida no Brasil 
como vinca, boa noite, vinca de gato, é utilizada popularmente no combate a várias doenças, incluindo infecção fúngica, como por exemplo a 
candidíase. O objetivo da pesquisa foi realizar a caracterização fitoquímica e físico-química dos extratos da Catharanthus roseus para o 
desenvolvimento de fitocosmético. A amostra vegetal foi coletada no distrito da cidade São Vicente Férrer, conhecido como Siriji, localizado no 
estado de Pernambuco. A obtenção dos extratos foi através do método de maceração, onde a planta ficou inserida no álcool em um recipiente 
fechado por oito dias, com leve agitação. Após essa etapa, foi realizado o processo de filtração do extrato. Na realização da fitoquímica, pesou-se 
0,5g da planta seca (pó) em um erlenmeyer e adicionou 25mL de metanol levando em seguida para a chapa aquecedora (Fisatom modelo 752A) 
por 15 minutos a 80ºC. Após este processo, foi filtrado em algodão e levado a banho-maria por 5minutos para o material tornar-se mais 
concentrado para prospecção fitoquímica por cromatografia de camada delgada (CCD). Aplicaram-se alíquotas (10μL) do extrato metanólicos em 
placas cromatográficas de gel de sílica, empregando-se diversos sistemas eluentes e reveladores adequados. Os resultados demonstraram 
positivo para alcaloides com Fator de Retenção (Rf) de 0,51 e 0,57; mostrando assim coloração característica deste metabólito (alaranjado). No 
teste para flavonoides, tem-se como resultado bandas de coloração azuladas (derivados de cinâmicos), esverdeadas(flavonoides) e uma banda de 
coloração vermelha com Rf de 0,85. Esta última sugere a presença de antocianidinas.  Para taninos condensados, a amostra não apresentou 
catequinas, onde a mesma não demonstrou a cor característica do padrão(avermelhado) e manifestou um Rf de pequena eluição comparado com 
o padrão impossibilitando assim, o seu cálculo. Já para taninos hidrolisados, sugere-se a presença de polifenois, uma vez que, ficou com a 
coloração característica do padrão(azul), onde seu Rf foi de 0,71. A média do pH verificado nas soluções do extrato foi de 6.08, próximo a 
neutralidade. A densidade média das amostras analisadas foi 0,994, valor próximo ao da água, a qual está presente nos extratos hidroetanólicos. 
Portanto, os extratos avaliados, estão dentro dos parâmetros estabelecidos e de acordo para a incorporação em uma formulação fitocosmética.
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RESUMO

A exposição ao M. tuberculosis pode resultar na eliminação imediata da micobactéria, estabelecimento de infecção latente (TBL) ou doença 
rapidamente progressiva. Os indivíduos infectados de forma latente podem progredir para doença ativa, denominada reativação da tuberculose. 
Para que o M. tuberculosis permaneça dentro de um hospedeiro por um período de tempo prolongado (aspecto característico da TBL), o bacilo 
de Kock modula a expressão dos componentes lipídicos na parede celular em resposta às moléculas efetoras antimicrobianas do hospedeiro. O 
M. tuberculosis interrompido no operon mce1 (Δmce1), que codifica possíveis transportadores ABC, reorganiza o conteúdo lipídico da parede 
celular e causa morte acelerada em camundongos. Nesse estudo ficou demonstrado que a bactéria mutante foi incapaz de induzir uma resposta 
inflamatória, o que resultou na formação de granulomas aberrantes. A parede celular dessa cepa mutante, com relação a cepa selvagem, contém 
uma quantidade 10 vezes maior de ácidos micólicos e níveis de expressão reduzidos de outros lipídios, considerados importantes fatores de 
virulência da micobactéria. Nesse estudo, avaliamos as respostas de células hospedeiras induzidas por lipídios micobacterianos, a fim de obter 
informações sobre como o rearranjo lipídico da parede celular, dependente da repressão do mce1, pode modular a resposta inflamatória do 
hospedeiro. A resposta in vitro de macrófagos murinos, bem como células T CD4/CD8 duplo-negativas (DN) humanas, aos lipídios do M. 
tuberculosis foram examinadas. Macrófagos estimulados pelo extrato lipídico não-polar da Δmce1 mostraram significante diminuição da 
expressão dos genes pró-inflamatórios TNF-α, IL-6 e IL-1β em comparação às células expostas ao mesmo extrato lipídico da cepa de M. 
tuberculosis selvagem. A expressão dos genes que codificam os receptores nucleares ativados por lipídeos (RNAL) em macrófagos murinos 
estimulados por Δmce1 aumentou tanto para TR4 como para RAR, em relação aos estímulos lipídicos da cepa selvagem. A expressão de PPAR-γ 
tendeu a ser regulada positivamente para células estimuladas por Δmce1, mas este resultado não foi estatisticamente significante. Esses RNAL 
são “sensores” intracelulares dos lipídios bacterianos e são fatores de transcrição de uma série de genes envolvidos na resposta inflamatória e no 
metabolismo de lipídios na célula hospedeira. Em seguida, ensaios de indução por lipídios, seguido por análise de citometria de fluxo foi realizada 
em células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de indivíduos saudáveis. Essas análises revelaram que macrófagos pré-estimulados pelos 
lipídios do Δmce1, em relação aos estímulos da cepa selvagem, induziram uma maior proliferação de células T DN produtoras de IFN-γ e IL-10, em 
ensaios de co-cultivo com células de indivíduos sadios. Por outro lado, a proliferação de células T DN produtoras de TNF-α foi reprimida pelos 
estímulos lipídicos Δmce1, em relação à cepa selvagem. Estas observações sugerem que a resposta imune do hospedeiro ao M. tuberculosis pode 
ser modulada por diferenças na composição lipídica da parede celular.
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RESUMO

O uso e armazenamento de medicamentos em domicílio é um hábito comum no Brasil, sendo uma prática preocupante, uma vez que as
consequências são diversas, podendo gerar impactos irreversíveis ao meio ambiente e a saúde humana quando desprezados de forma incorreta. 
Grande parte dos medicamentos sob prescrição médica ou isentos de prescrição não são consumidos por completo, tendo como principais 
motivadores: a interrupção do tratamento por falta de adaptação; abandono do tratamento por conta própria, pois houve desaparecimento dos 
sintomas; quantidade de medicamentos prescritos ou dispensados de forma não adequada com a terapia indicada, entre outros fatores que 
levam o paciente a armazenar esses medicamentos em domicilio, na esperança de reutilizá-los em outro momento, ou até mesmo repassar para 
terceiros. No entanto, essa prática favorece a automedicação, não sendo totalmente utilizados ou até mesmo descartados em locais 
inapropriados, tendo como destino final o lixo comum ou esgoto doméstico. A inexistência de informações e orientações a população sobre a 
forma correta de descartar esses medicamentos trazem consequências a curto, médio e longo prazo, como resíduos farmacológicos advindos do 
lixo comum e rede de esgoto, que mesmo depois de serem quimicamente tratados não conseguem eliminar por completo as substâncias tóxicas, 
levando a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, o que podem causar resistência em certos microorganismos em relação a antibióticos 
e alterações endócrinas causadas por resíduos de hormônios. Outro fator preocupante está relacionado às famílias carentes que dependem dos 
lixões para sua sobrevivência, pois estes têm contato direto com os alimentos contaminados com medicamentos ou podem até mesmo fazer uso 
destes aleatoriamente, causando intoxicações e outros riscos à saúde dessas famílias. Dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar como o 
descarte de medicamentos é realizado pela população Goianiense, considerando o nível de informação, a forma, a participação do farmacêutico 
nas orientações quanto a forma correta de desprezar os medicamentos, a existência de pontos de coleta e os danos provocados ao meio 
ambiente. Realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa descritiva, na qual foi aplicado um questionário semiestruturado com 17 perguntas 
para uma amostra da população de Goiânia (n=270) nos meses de fevereiro e março de 2019. A pesquisa iniciou-se após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) UNESA, obedecendo rigorosamente a Resolução 466/2012 sob o número do CAAE: 05834418.6.0000.5284. Percebe-se 
que 97% dos entrevistados armazenam medicamentos em casa, sendo o local mais utilizado o guarda roupa, representando 47%. Entretanto 
68,8% da população realiza o descarte dos medicamentos em lixo comum. Percebe-se também que 61,8% da população verifica o prazo de 
validade no momento da compra e 64,4% quando vão fazer uso, 51,8% não conhecem os risco sanitários e ambientais, 75,2% não sabem da 
existência de pontos de coleta, 60,4% procuram pelo farmacêutico, 4,8% receberam orientações sobre o descarte correto de medicamentos e 
7,8% tiveram propostas de recebimento de medicamentos vencidos ou em desuso pelo farmacêutico. Diante dos dados apresentados, conclui-se 
que a falta de regulamentação de resíduos para medicamentos após o consumo e a falta de informação sobre os pontos de coleta contribuem 
para o descarte inadequado. Sendo assim, é fundamental a ação dos profissionais farmacêuticos no processo de educação em saúde.
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RESUMO

O diabetes, uma patologia cuja manifestação clínica é a hiperglicemia, possui incidência crescente na maioria das populações mundiais. Seus 
diversos tratamentos visam o controle dos niveis glicêmicos a fim de evitar as complicações crônicas decorrentes. Por isso há um grande interesse 
na busca de estratégias hipoglicemiantes e antidiabetogênicas. Dentre estas estratégias destaca-se o uso de plantas ricas em compostos com 
atividades benéficas à saúde, podendo estas serem administradas como alimentos, temperos, especiarias ou como constituintes de 
medicamentos. Temperos e especiarias são plantas usadas na culinária e para propriedades medicinais. Temperos geralmente compreendem 
folhas frescas ou secas, enquanto especiarias compreendem botões (cravo-da-Índia), cascas (canela), raízes e rizomas (gengibre), bagas (pimenta 
preta) e sementes (cominho, coentro). Ambos exercem um importante papel como agentes aromatizantes em preparações alimentícias e 
industriais. Seus constituintes fitoquímicos possuem potenciais efeitos antioxidantes que podem melhorar a regulação do metabolismo glicêmico, 
além de ações antioxidante e anti-inflamatória comprovadas cienticamente. O uso constante de especiarias na alimentação é uma sugestão para 
elevar a capacidade antioxidante do organismo, bem como para obtenção de efeito hipoglicemiante. O presente estudo teve como objetivo 
relatar o efeito hipoglicemiante, embasado em estudos científicos, das especiarias comumente usadas na alimentação brasileira, e sugerir seu uso 
frequente na dieta como estratégia auxiliar ao cuidado nutricional e medicamentoso no controle da glicemia, para prevenção das complicações 
crônicas da doença. Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva. Foram utilizados 30 artigos, selecionados conforme a qualidade e relevância 
com o tema proposto. As especiarias com embasamento científico de efeito hipoglicemiante são: alho, cebola, pimenta preta, canela e gengibre. 
O alho (Allium sativum), cuja fração majoritaria é a alicina, quando usado na quantidade de 4g diárias, reduz a glicemia através da melhora da 
sensibilidade à insulina. A cebola (Allium cepa Linn), tendo como principal componente a quercetina, atua inibindo a produção das enzimas 
envolvidas no processo inflamatório, ciclooxigenase (COX) e lipoxigenase (LOX). Para exercer seu efeito anti-inflamatório deve ser ingerida na 
quantidade de 0,4g diárias. A pimenta preta (Piper nigrum), com a piperina, como principal componente, na dose de 1,2 g/dia reduz danos 
oxidativos e o processo inflamatório. A canela (Cinnamomum cassia e Cinnamomum zeylanicum), fonte de cinamaldeído, se administrada na 
quantidade de 3,0g diárias ativa o receptor de insulina potencializando a captação de glicose. O gengibre (Zingiber officinale) com o gingerol como 
principal fitoquímico, na quantidade de 3g diárias,  reduz a glicemia e melhora o perfil lipídico, além de inibir a produção de prostaglandinas pró-
inflamatórias. O presente estudo fornece evidências de que as especiarias não se restringem apenas ao  fornecimento de um toque especial ao 
aroma e sabor das preparações, podendo se constituir em excelentes opções suplementares naturais auxiliares no controle glicêmico em 
pacientes diabéticos. São necessárias mais pesquisas para a determinação do uso balanceado e intercalado de todas elas nas diferentes refeições 
ao longo do dia, para maximizar seus efeitos hipoglicemiantes e antioxidantes, para satisfazer os diversos paladares, bem como para  
esclarecimento dos mecanismos de ação dos princípios ativos, ou mesmo dos possíveis efeitos adversos gerados por seu uso constante. 
Adicionalmente avaliar a possibilidade da veiculação destas especiarias em formas farmacêuticas, para garantia da quantidade diária 
administrada e facilidade de administração.
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RESUMO

A Farmácia Hospitalar é uma unidade técnica, clínico-assistencial, e administrativa dirigida exclusivamente por farmacêutico, que ocupa 
importante posição dentro do contexto assistencial de uma organização hospitalar. Os sistemas de distribuição de medicamentos dispõem sobre 
o trajeto do mesmo, desde a sua solicitação ao setor de farmácia até a sua chegada ao consumidor final, o paciente. Um sistema de distribuição 
efetivo garante uma maior qualidade no atendimento ao paciente, fazendo com que o mesmo receba o medicamento em conformidade com a 
prescrição médica. A escolha de um sistema de dispensação depende de vários fatores, como o fluxo e as características das especialidades 
atendidas, a estrutura física e os recursos humanos necessários. Portanto o objetivo desse estudo é esclarecer e contextualizar o processo do 
Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU), a fim de apresentar uma análise da implementação e viabilidade deste 
sistema, concomitantemente com a avaliação da estabilidade dos medicamentos submetidos a esse processo de unitarização de doses no 
contexto hospitalar, discutindo suas vantagens e desvantagens. Trata-se de um estudo retrospectivo, onde foi realizado pesquisa por meio de 
bulas e contato com os laboratórios fabricantes dos medicamentos acometidos ao sistema unitário, além de um levantamento de dados e análise 
dos documentos presentes no setor de farmácia do Hospital Oncológico Araújo Jorge (Goiânia-GO). Todo procedimento de pesquisa obedeceu a 
Resolução 466/2012 CONEP/CNS/MS e só se iniciou após a aprovação e autorização pelo Comitê de Ética (UNESA e Araújo Jorge), sob o CAAE: 
94004218.0.3002.0031 A redução do custo, com a observância voltada aos valores cobrados de mercado demonstrou que com a implementação 
do SDMDU no Hospital Araújo Jorge, o custo referente aos materiais utilizados no preparo das medicações diminuiu significativamente. Mesmo o 
SDMDU sendo reconhecido como o sistema mais seguro de dispensação desenvolvido até o momento, os indicadores de estabilidade dos 
medicamentos após o rompimento do lacre, demonstram que existem muitos pontos frágeis no processo e que merecem toda atenção 
farmacêutica. Apesar de não existir um consenso quanto a vantagem na implementação do SDMDU, este estudo respondeu aos objetivos 
determinados no início, reforçando a importância quanto aos paradigmas da qualidade em saúde nos dias atuais.  Além disso, permitiu alertar, 
entre outros aspectos, a importância da qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Apesar de ser um conceito muito divulgado e abordado 
no meio profissional, a realidade é que continua a ser ainda só um conceito, não fazendo parte da rotina de muitos profissionais de saúde.
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RESUMO

Hibiscus sabdariffa é uma planta medicinal que possui alegações de uso para o tratamento de diabetes e hipertensão. O objetivo deste trabalho 
foi investigar a influência de quatros processos de extração sobre o rendimento e atividade antioxidante in vitro de partes aéreas de H. sabdariffa, 
para obtenção de fração bioativa. Os extratos foram obtidos através dos métodos de maceração, extração assistida por ultrassom, extração 
contínua em refluxo e extração contínua em extrator de Soxhlet empregando-se solvente em ordem crescente de polaridade Foram empregados 
métodos cromatográficos e espectrofotométricos para avaliação da composição qualitativa e quantitativa de polifenois. A atividade antioxidante 
foi realizada pelos métodos de sequestro dos radicais DPPH•, ABTS•+ e o método do fosfomolibdênio. O fracionamento foi realizado por partição 
líquido-líquido a partir do extrato com maior rendimento. Os extratos acetato de etila (AcOEt) obtidos por maceração a temperatura ambiente 
apresentaram a maior atividade antioxidante para os três métodos avaliados (IC50 DPPH• = 15,01 ± 0,22 µg/mL; IC50 ABTS•+ = 5,38 ± 0,12 
µg/mL; IC50 Fosfomolibdênio = 793,60 ± 75,16 µg/mL). A atividade antioxidante do extrato AcOEt estava fortemente correlacionada com o teor 
de polifenois totais (TPT = 204,21 ± 7,93 mg equivalentes em ácido gálico/g de extrato) presentes nestes extratos (p < 0,05). Flavonoides, 
derivados cafeoilquínicos foram identificados com base no espectro de varredura dos picos eluídos na cromatografia líquida. O fracionamento do 
extrato metanólico (Soxhlet) forneceu uma fração AcOEt rica em compostos polifenólicos antioxidantes estatisticamente significativos (TPT: 
374,90 ± 3,74 mg EAG/g de extrato; IC50 DPPH• = 9,49 ±  0,32 µg/mL; IC50 ABTS•+  = 2,71 ± 0,41 µg/mL; IC50 Fosfomolibdênio = 740,53 ± 47,53 
µg/mL). Ácido cafeico, delfinidina 3-O-glicosídeo e rutina eram as substâncias majoritárias presentes na fração bioativa. Através da avaliação da 
eficiência dos métodos de extração foi possível identificar o extrato acetato de etila obtido por maceração como o mais ativo, entretanto a fração 
acetato de etila obtida do extrato metanólico (Soxhlet) foi mais ativa e sua composição em polifenois justificam sua atividade antioxidante.
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RESUMO

O mosquito Aedes aegypti (Ae. aegypti) é um vetor de arboviroses como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, causadores de importantes 
doenças públicas, o que justifica a busca por medidas efetivas para reduzir esse vetor no meio ambiente. O gênero Trichoderma, apresenta 
simbiose com as plantas e protege as mesmas contra fungos fitopatogênicos e bactérias, processo este denominado micoparasitismo. Um arsenal 
de moléculas microbicidas são produzidas, juntamente com peptídeos de características lineares e anfipáticas, o que promovem citotoxicidade 
celular pela despolimerização de membranas bicamadas fosfolipídicas, com formação de canais iônicos e com consequente morte por apoptose. 
Metodologia: O fungo Trichoderma asperellum (T. asperellum) foi cultivado em meio sólido batata dextrose ágar (BDA), contados em câmera de 
Neubauer e 1,0 X 10 7 foram transferidos para meio de cultura líquido de crescimento (TLE). O material obtido do TLE foi filtrado e purificado com 
a utilização de membranas poliméricas de 3 KDa. Ensaio de quantificação proteica foi realizado, o material foi liofilizado e analisado pelo aparelho 
Orbitrap para espectrometria de massas. Grupos de 20 larvas de L3 foram expostas a 10 mg.mL-1 de peptailbols, visualizadas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os peptídeos foram testados nas concentrações de 1 a 10 µg.mL-1 
em células C6/36 de Ae. aegypti, as células foram marcadas com anticorpos fluorocromos, e submetidas ao aparelho de citometria de fluxo para 
determinação de apoptose celular. Resultados: A quantificação proteica e os cromatogramas obtidos indicam a presença de peptídeos no 
material isolado. Após 60 horas de exposição das larvas a 10 mg.mL-1, 80% das larvas estavam mortas, morte esta corroborada pelo técnica MEV. 
Vacúolos autofágicos e a fragmentação do DNA nuclear foram detectadas pela técnica MET. Peptídeos na concentração de 10µg.mL-1 induziram 
92% de morte celular em células C6/36 de Ae. aegypti  após 48 horas.  O número de células positivas para fosfatidilserina (PI / Anexina V) na 
detecção pelo anticorpo Anexina V-FITC evidenciaram a morte celular por necrose e apoptose das células tratadas com o peptídeo. Todos os 
ensaios foram realizados em comparação com larvas controles sem tratamentos. Conclusão: O presente estudo demonstra pela primeira vez a 
atividade larvicida dos peptídeos produzidos pelo fungo do solo brasileiro T. asperellum.  Nossos resultados apontam para um potencial uso 
biotecnológico de moléculas bioativas, biodegradáveis em comparação aos inseticidas químicos usuais, obtidas para o controle de vetores de 
doenças de impacto na saúde pública, agropecuária e veterinária, baseado no uso de peptídeos.
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RESUMO

A relação entre os progressos da terapêutica medicamentosa e a significativa redução da morbidade e mortalidade ao longo dos anos é 
indiscutível. Porém, apesar desses medicamentos representarem ferramentas poderosas na promoção da saúde, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) (2008) estima que cerca de um terço da população mundial possui alguma dificuldade de acesso, como por exemplo, pelos preços 
elevados. Visando ampliar a adesão da terapia medicamentosa de milhões de brasileiros, foi introduzida no ano de 1999 a política de 
medicamentos genéricos, a partir da Lei nº 9.787/99 e regulamentada através da Resolução 391/99, a qual apresentava os critérios que dizem 
respeito a produção, ensaios de bioequivalência e biodisponibilidade, registro, prescrição e dispensação de genéricos. Diante disso, o presente 
trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar e correlacionar os aspectos históricos, mercadológicos e regulatórios dos medicamentos 
genéricos em território nacional, justificando a sua implantação, bem como a sua evolução cronológica, através de um levantamento bibliográfico 
utilizando as principais bases de dados, teses, dissertações e legislações: SciELO, LILACS, PubMed e Web of Science, sem restrição quanto ao ano 
de publicação, nos idiomas inglês, português e espanhol, utilizando as seguintes palavras-chave: genéricos, generic drugs, lei dos genéricos, lei 
9787. Como resultado, é apresentado um comparativo do cenário atual após vinte anos de implantação da Lei dos Genéricos, além da listagem 
das resoluções que atualmente estão em vigor, do mesmo modo, são apresentadas as leis revogadas. A elaboração do presente trabalho permitiu 
concluir que hoje no Brasil esse setor é de extrema importância tanto na promoção da saúde quanto para a economia. A implantação dos 
genéricos em território nacional assegurou a população brasileira medicamentos, com a garantia de qualidade, segurança e eficácia comprovadas 
e a preços mais acessíveis. Movimentando valores na marca dos 7 bilhões de reais no ano de 2017, os genéricos foram os responsáveis por cerca 
de 33,34% das vendas em unidades no mercado farmacêutico, conforme a progenéricos (2019), e hoje o país ocupa o sexto maior mercado de 
medicamentos genéricos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. A produção nacional de 
genéricos beneficiou o acesso de medicamentos no Brasil, e se tornou um dos principais instrumentos de saúde púbica do país.
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RESUMO

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, cujo tratamento se dá por analgesia. Os medicamentos analgésicos são divididos em 
dois grupos, os opioides e não opioides. Esses últimos são utilizados em dores de grau leve à moderado. Devido à satisfação percebida ao uso 
neste sintoma referido, esses medicamentos são utilizados de forma indiscriminada, intensificando os danos que podem ocasionar. Problema: O 
uso indiscriminado de analgésicos é uma realidade associada ao surgimento das dores, sintoma comum à população acadêmica. Objetivo: 
Verificar o uso de analgésicos por estudantes universitários sem indicação médica, além de relatar a frequência e a correlação com a carga horária 
trabalhada. Método: Realizou-se pesquisa descritiva com aplicação de questionário semi-estruturado, com observância na Resolução 466/2012, 
sob o CAAE 02148418.6.0000.5284. Os dados foram analisados por programa de estatística excel e google docs, onde após extrato das análises, 
promoveu-se a discussão. Resultados: Obteve-se 277 respondentes, sendo que 73,3% são mulheres e a maioria jovens com até 30 anos. Dos 
participantes 82,31% fazem uso de analgésico de forma indiscriminada e 80,14% trabalham até 8h diárias. Dos 92 participantes que disseram 
fazer uso de bebidas alcoólicas e 28,26%  destes fazem uso de medicamento de uso contínuo. Dor de cabeça, seguido de cólica menstrual, dor nas 
costas, dor nas pernas e dor intestinal, são as cinco maiores queixas de tipos de dores. Dos 228 participantes, 54,82% fazem uso sempre que 
sentem a dor, embora não saibam precisar o tempo que fazem o uso ou a repetição do mesmo. Poucos, 3,25% perceberam reações adversas, 
sendo enjoo, inchaço, reação alérgica e sonolência, as mais comuns. Em 53,07%, disseram que procuram médico perante a dor, demais disseram 
que se orientam pelo balconista, amigos e familiares, e por último o farmacêutico. Discussão: O uso e a intensidade da utilização de analgésicos 
de forma indiscriminada é uma constância na população acadêmica, o que acarreta sérios prejuízos à saúde desses usuários. Há um agravamento 
dos sintomas de dores quando se compara os entrevistados que trabalham aos que não trabalham. A dor intensa foi responsável por mais de 60% 
do estímulo para uso indiscriminado. Não houve coerência na resposta da frequência de uso do medicamento analgésico, pois ao mesmo tempo 
que responderam que raramente fazem uso indiscriminado, também não souberam precisar o tempo de uso ou de repetição desse fato. O 
consumo de bebidas alcoólicas com medicamentos é expressivo e isso inclui àqueles de uso contínuo. Todas as ocorrências percebidas pelo uso 
indiscriminado de analgésicos indicam números expressivos e preocupantes à saúde pública. São variados os tipos de medicamentos relatados 
que, embora, do grupo dos analgésicos, ou relaxantes musculares ou até mesmo anti-inflamatórios não esteroidais, são ocasionadores de reações 
adversas e podem, por associação medicamentosa, interagir de forma negativa, potencializando efeitos colaterais. Assim ao analisar que há uso 
indiscriminado do uso de analgésicos pela população acadêmica, uma observação pertinente aos resultados, se refere aos diversos modos de 
conscientização da população que devem ser intensificados.
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RESUMO

Sobrecargas impostas à coluna vertebral nas atividades cotidianas podem ser influenciadores diretos nas alterações posturais. Começando pela 
infância, uma postura inadequada repercutirá em graves problemas a saúde no futuro, resultando em limitações na realização de atividades 
diárias, interferindo negativamente nos hábitos, e principalmente na qualidade de vida. A prevalência da escoliose na população geral é de 2% a 
3%. Objetivou-se analisar os fatores de predisposição à escoliose em adolescentes de escolas públicas. Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório, transversal e quantitativo dos dados apresentados, submetida e aprovada pelo CEP da ESTÁCIO/FIC. Avaliou-se 169 alunos, porém 
apenas 40 tiveram consentimento para participarem da pesquisa, sendo 13 da escola 1 e 27 da escola 2. Iniciou-se a coleta de dados pela análise 
postural nos participantes do estudo e teste de Adams. Logo após foi aplicado questionário de qualidade de vida SF36 e de questionário que 
conduzisse os alunos a relatarem se existia alguma dor na coluna, a localização da mesma e o uso ou não de analgésicos. Em relação às 
assimetrias, obteve-se para as duas escolas no geral 55% de elevação dos ombros, 55% de assimetrias de escápulas, 27,5% rotação interna do 
quadril e 50% para diminuição do triângulo de thalles. Quanto a presença de dor, na escola 1 76,92% (n=10) afirmaram que sentiam dores nas 
costas, já na escola 2 48,14% (n=13) disseram o mesmo. A região dorsolombar foi a mais citada como local de algias frequentes na escola 1 com 
percentual de 40% dentre os que relataram sentir dor, já na escola 2 as regiões dorsolombar e torácica ficaram com o mesmo percentual de 
38,46%. A qualidade de vida avaliada pelo SF-36 mostrou leve comprometimento nos aspectos estado geral de saúde, dor e vitalidade com média 
entre 61 e 62,5. Na pesquisa notamos que a prevalência de alterações posturais foi a escolioses nos alunos do sexo masculino. Tendo em vista 
que toda curvatura lateral da coluna vertebral, mesmo com pequenas angulações, possui risco de evoluírem para a estruturação, o ideal é que 
seja realizado um programa de detecção de posturas escolióticas.
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RESUMO

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma doença heterogênea, que consiste de uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos 
neurológicos, tais como alterações da função motora, sensitiva e autônoma. Os danos variam de uma concussão transitória, onde o paciente 
recupera-se completamente, até uma transecção completa, tornando o paciente paralisado abaixo do nível da lesão traumática. O estudo teve 
como objetivo analisar os dados epidemiológicos e a funcionalidade dos pacientes acometidos por Traumatismo Raquimedular em um hospital na 
Cidade de Fortaleza/Ce. A coleta foi realizada no período de abril a setembro de 2018, mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
referido hospital. Foram avaliados 84 pacientes internados no hospital em decorrência de traumatismo raquimedular. A idade média foi de 37,26 
± 16,76 anos, sendo que 52,38% (n=44) dos pacientes concentraram-se na faixa etária de 30 a 59 anos. Em relação ao gênero, destacou-se 
masculino com 79,76% (n=67) fazendo com que a proporção desse gênero para com o feminino fosse de 3,94:1. Com relação aos hábitos de vida, 
detectou-se que 64,28% (n=54) das vítimas consumem bebidas alcoólicas, 20,23% (n=17) afirmaram ser tabagistas. Vale ressaltar que 25,00% (n=
21) faziam uso de drogas ilícitas. Quanto ao segmento da coluna vertebral afetado, o cervical teve maior predominância, com 36,90% (n=31), 
sendo que ainda foi encontrado 2,38% (n=2) com comprometimento cérvico-torácico. A funcionalidade foi categorizada seguindo a CIF, sendo 
que nas funções do corpo, não foi evidenciado nenhuma deficiência nas funções mentais, da visão e auditivas. Na classificação das estruturas 
relacionadas com o movimento, a cabeça e pescoço tinham ausência de deficiência em 91,25 (n=73) e em ombro 90,00% (n=72), porém, foi 
evidenciada uma deficiência em membros superiores, de 12,50% (n=10), e inferiores de 45,00% (n=36). Nas interações e relacionamentos 
interpessoais, foi evidenciado que somente 2,50% (n=2) dos pacientes tinham alguma deficiência. Pode-se concluir que os indivíduos acometidos 
de traumatismo raquimedular correspondem a homens, na idade produtiva. Esses dados podem contribuir com gestores, profissionais, bem 
como com pesquisadores, para traçar estratégias no cuidado em saúde, elaborando programas de promoção da saúde e de serviços de 
reabilitação.
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RESUMO

A ventilação mecânica, apesar de proporcionar repouso da musculatura respiratória, também pode causar importante disfunção desses músculos 
por desuso, quando o tempo de permanência for prolongado. Assim, o desafio para a fisioterapia intensiva é identificar quais pacientes estão 
aptos para desmame/extubação da ventilação mecânica. Desta forma várias ferramentas foram criadas, entre elas o índice TIE (timed inspiratory 
effort) para identificar o envolvimento dos músculos respiratórios durante esse processo, no qual apresenta um dos melhores resultados da 
literatura.  Objetivo: Analisar o envolvimento dos músculos respiratórios durante a mensuração do índice TIE empregando eletromiografia de 
superfície (EMGs). Método: Estudo prospectivo observacional em pacientes ventilados mecanicamente por tempo superior a 24 horas aptos a 
iniciar o processo de desmame ventilatório. Para medir o índice TIE e a PImáx foi utilizado vacuômetro digital MagnaTIE (Magnamed, São Paulo, 
Brasil), com válvula unidirecional exalatória por até 60 segundos. A EMGs foi medida com eletromiógrafo Miotool (Miotec, Porto Alegre – RS, 
Brasil), utilizando eletrodos bipolares autoadesivos. As variáveis analisadas pela EMGs foram: A raiz quadrada da média (RMS) para magnitude do 
sinal e correlação com o recrutamento de unidades motoras, e a frequência mediana (FM) para avaliação do perfil de fibra muscular envolvida na 
função e fatigabilidade. Os dados foram obtidos durante o exame do índice TIE em função da PImáx, divididos em três intervalos: T1: 0 a 20 s; T2: 
21 a 40 s; T3: 41 a 60s. Os resultados foram comparados nos pacientes que tiveram sucesso ou falha no desmame. Valores de P<0,05 foram 
considerados significativos. Resultados: Foram analisados 38 pacientes, 23 masculinos, média de idade de 76 ± 19 anos, APACHE II de 32 ± 14, e 
tempo médio de VM de 9,0 ± 6,0 dias. A PImáx aumentou ao longo do tempo tanto em pacientes que falharam (P><0,001) quanto nos que 
tiveram sucesso no desmame (P><0,001), e a magnitude da PImáx nos casos de sucesso foi, em todos os instantes, estatisticamente superior à 
dos casos que falharam (P><0,001) para as três comparações. Ao analisar os resultados obtidos com a EMGs (músculos principais e acessórios) o 
grupo sucesso apresentou diferença significativa nos três intervalos de tempo T1 (p=0,001), T2 (p>< 0,0001) e T3 (p<0,0001). Na mesma linha, a 
verificação da FM não mostrou diferença significativa entre os grupos sucesso e falha nos tempos T1 (p= 0,123), T2 (p= 0,246) e T3 (p=0,354). Na 
análise do RMS nos tempos T1, T2 e T3, houve diferença estatística entre os pacientes que obtiveram sucesso comparados ao grupo que falhou 
exceto para o grupo acessório em T3 que tendeu à significância. Para os músculos principais, T1 (P= 0,004); T2 (P= 0,001); T3 (P ><
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RESUMO

O método pilates foi deselvolvido pelo Alemão Joseph Pilates,com a sua disseminação novos objetivos foram sendo agregados e novos métodos 
começaram a surgir a partir deste, como o pilates de bases instáveis (Neopilates®), que consiste na união dos princípios do Pilates, com técnicas 
circenses e de treinamento funcional. Tais métodos apresentam-se como tratamento de diversas condições clínicas e proporcionam inúmeros  
beneficíos para a saúde, podendo ser citado a melhora do  equilíbrio. O equilíbrio é a habilidade que permite ao indivíduo controlar o sistema 
muscular esquelético controlando uma postura eficiente quando em movimento, através da posição estática eficaz. Outro fator de grande 
relevância para a saúde é a qualidade do sono do indivíduo, que está relacionado ao aspecto de sonolência diurn, pois o sono faz parte do 
processo biológico básico essencial para o desenvolvimento e para o crescimento saudável do ser humano. A sonolência diurna é característica 
frequentes nas pessoas, sendo esta uma consequência na privação do sono e é descrita por uma forte necessidade de cochilar durante o dia 
afetando a qualidade de vida do indivíduo. Objetivo: Analisar o efeito do método pilates e neopilates no equilíbrio, pressão plantar, sonolência 
diurna e a correlação entres os mesmo.Método: O presente estudo foi aprovado no comitê de ética, parecer Nº 2.559.388. Os 21 participantes, 
divididos em dois grupos Pilates (12), Pilates em bases instáveis (9). Os participantes foram submetidos a quatro semanas (12 atendimentos 
propostos 3x por semana, 50 minutos em cada dia) de prática do método Neopilates®(n=12) e Pilates (N=9), com follow up de 15 dias. Os dados 
foram analisados por meio de ANOVA TWO–WAY, com post hoc de Sidak( Baropodometria e Estabilometria) e post hoc de Bonferroni 
( Sonolência Diurna), p<0,05, através do software Graphpad Prism 8.0. Para análise de equilíbrio e pressões plantares foram avaliados por meio 
de uma baropodometria e estabilometria em equipamento T-Plate (Medicapteurs ® – França) e coletados equilíbrio estático ântero-posterior e 
latero-lateral, pressão média (N/cm²) e área (cm²). Foi utilizada a escala de Epworth para avaliação da sonolência diurna. Resultados: Na análise 
de pressões planteres os grupos Pilates e Neopilates não apresentaram diferenças estatísticas entre si. Na análise intragrupo, o grupo Neopilates 
mostrou diferença estatística na com redução da área de pressão plantar (4,379 com 95%IC 0,167 a 8,59, p=0,039) e aumento na pressão média 
em relação a condição inicial (-9,725 com 95%IC -17,89 a -1,557, p=0,015) e mantido no Follow up (-9,403 com 95%IC -17,57 a -1,236, p=0,019). 
Não houve alteração no equilíbrio. Na análise de sonolência diurna quando comparado a condição inicial, o grupo Neopilates apresentou redução 
do nível de sonolência em 3 pontos com 95% no intervalo de confiança (0.2243 para 5.7760; p=0,0305), no  pós intervenção imediato, sendo o 
valor inicial de (13.46) para o valor de pós (10.46). Essa mudança não se manteve no follow up. Além disso, os grupos Pilates e Neopilates não 
apresentaram diferenças estatísticas entre si. Na avaliação da correlação do nível de sonolência diurna e equilíbrio não houve alteração estatística 
relevante, sendo  sonolência diurna e oscilação  ântero-posterior (-2,131 com 95%IC 3,068, p=0.7105) e sonolência diurna e oscilação latero-
lateral (-1, 261 com 95%IC 3,942 , p= 0,2942). Conclusão: Por tanto nesse estudo, 4 semanas de intervenção com o método Neopilates foram 
capazes de, possivelmente, promover melhorias na ativação da musculatura intrínseca do pé (footcore), evidenciada pela maior pressão plantar e 
menor área de contato com  o solo mantendo o mesmo equilíbrio dos avaliados no neopilates e que o Neopilates pode promover uma melhoria 
na sonolência diurna dos participantes durante a sua realização. Porém não houve uma correlação do nível sonolência diurna e equilíbrio dos 
participantes sujeitos as
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RESUMO

O trabalho é uma atividade muito importante para o ser humano, pois traz benefícios em vários aspectos da vida, como no campo financeiro, na 
satisfação pessoal e preservação da manutenção do bem estar psicossocial do empregado, estabelecendo assim o ato de exercer uma atividade 
profissional a uma prática de promoção a saúde. O estudo teve com objetivo analisar o perfil sociodemográfico e qualidade de vida de 
servidores/funcionários de um Hospital Terciário na cidade de Fortaleza/CE. Trata-se de estudo descritivo, documental, transversal, exploratório, 
de análise quantitativa dos dados coletados. A coleta foi realizada no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) de um hospital terciário na cidade de Fortaleza, Ceará, onde a coleta foi realizada por meio de um levantamento dos 
prontuários que estavam devidamente preenchidos com todas as informações completas dos funcionários. O prontuário  constava de uma ficha 
de avaliação e de Questionário de Qualidade de Vida SF-36. A coleta iniciou após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital em 
estudo. A amostra foi composta de 235 funcionários. Os resultados apontam o gênero feminino como o mais prevalente (69%) e dos mais 
diversos setores dentro da instituição, a Unidade de Internação apresentou uma acentuada participação  (20,43%) e como função os técnicos de 
enfermagem (37,45%). Em relação aos hábitos de vida apresentado pelo os servidores e que podem favorecer ao surgimento de doenças, o 
sedentarismo foi o de maior prevalência com ausência de atividade física em (56,10%). Ao ser aplicado o questionário de qualidade de vida SF-36 
na amostra em estudo, evidenciou-se  que os domínios com escore a cima de 80, foram aspectos emocionais (84,08 ± 28,72) e o de limitação por 
aspetos físicos (80,71 ± 30,59), e o de menor pontuação foi o de estado geral de saúde com (57,79 ± 15,39). Conclui-se, portanto, que o trabalho 
tem relevante significado na qualidade de vida dos profissionais de saúde, em que estes muitas vezes, enfrentam situações laborais de exposição 
aos mais diversos riscos, reforçando a necessidade de mais estudos de avaliação do nível da qualidade de vida de funcionários de hospitais, além 
da promoção e prevenção de saúde.
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RESUMO

O câncer infantil traz consigo sentimentos de medos e incertezas. Ao ser diagnosticado, tanto a criança como a família podem sofrer com quadros 
de depressão e ansiedade. Logo após inicia-se a árdua batalha através de tratamentos agressivos e os efeitos deles fragilizam o organismo dessas 
crianças repercutindo negativamente sobre a Qualidade de Vida. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi descrever a qualidade de vida de 
crianças assistidas no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC) Aracaju/SE. Método: Pesquisa observacional transversal do tipo série de 
casos, com abordagem quantitativa, em crianças oncológicas, e seus responsáveis, de ambos os sexos, assistidas em uma casa de apoio na cidade 
de Aracaju/SE. Foram aplicados os questionários de qualidade de vida, Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI), para as crianças, e 
o Child Health Questionnaire (CHQ PF50), para avaliar o bem-estar físico e psicossocial da criança, o qual é autoaplicável e é respondido pelos 
pais.  Resultados: Foram incluídas 6 crianças com idade entre 5 a 9 anos, onde 75% obteve um escore acima de 48 na escala AUQEI, sendo 
considerado como boa qualidade de vida, tendo o domínio família com maior pontuação e lazer com a mais baixa. Nas questões abertas do 
mesmo questionário as crianças referiram se sentir infeliz ou muito infeliz durante a descoberta do câncer e ao cair o cabelo, em contrapartida, 
relataram se sentir feliz ao estar com a família e ao brincar com os amigos.  Enquanto, no questionário respondido pelos pais, o CHQ-PF50, 50% 
relataram algum grau de limitação do filho em realizar atividades de alta energia, como a prática de esportes e 25% referiram que o 
comportamento do filho causou conflitos na família. Conclusão: O presente estudo obteve em geral uma Boa Qualidade de vida na perspectiva da 
criança tendo como referência os valores do AUQEI. No entanto, na visão dos pais, seus filhos apresentam limitações físicas, devido à fadiga, para 
atividades de alta energia como correr, jogar bola e andar de bicicleta, repercutindo assim na qualidade de vida.
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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada neurodegenerativa devido à morte de células nigroestriatais da substância negra. As células 
nigroestriatais produzem o neurotransmissor dopamina. A morte dessas células diminui a liberação do neurotrasmissor dopamina.  A diminuição 
da dopamina gera uma série de sinais e sintomas muitas vezes incapacitantes que englobam a bradicinesia, tremor, rigidez e fraqueza muscular. 
Os avanços tecnológicos presentes no século XXI tem grande impacto no dia a dia da população, aumentando a necessidade da utilização de 
aparelhos tecnológicos, por exemplo, computadores e celulares. Devido às alterações motoras, acredita-se que as pessoas com DP apresentam 
dificuldade no manuseio de computadores. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a velocidade e precisão da digitação em um teclado 
convencional de indivíduos com Doença de Parkinson. O estudo foi realizado no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. A amostra foi 
composta por 26 indivíduos, na faixa etária de 40 a 80 anos. Divididos em dois grupos: grupo controle foram alunos, funcionários e idosos do 
Programa da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e grupo DP que foram recrutados da Associação dos Parkinsonianos 
de Minas Gerais e da Casa do Parkinsoniano de Minas Gerais; ambos foram submetidos a testes com objetivo de apontar a existência de 
dificuldades em manusear o teclado.  Foram avaliadas duas variáveis: a precisão e a velocidade da digitação. A precisão no teste de digitação é 
uma medida de quantas vezes você digita a ortografia correta de uma palavra, pontuação e espaçamento e é demonstrado em porcentagem. O 
teste de digitação HJ software, avaliou a precisão durante a digitação de um teste pré-definido no tempo determinado, em ambos os grupos. O 
grupo DP apresentou uma precisão da digitação inferior em relação ao grupo controle (grupo controle: 91.38 % ± 1.357 e o grupo DP 77.08 % ± 
5.945, p < 0.05). A velocidade da digitação é o quão rápido você digita. É medido em caracteres por minuto (CPM). O grupo DP apresentou uma 
velocidade da digitação menor em relação ao grupo controle (grupo controle: 147 CPM ± 13.58 e o grupo DP 98.31 CPM ± 13.27, p < 0.05). Os 
indivíduos com DP apresentam uma velocidade e precisão na digitação menor em relação ao grupo controle.
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RESUMO

O traumatismo raquimedular (TRM) pode ser definido como uma diminuição ou perda da função motora e / ou sensorial, ocasionado por trauma 
devido a forças mecânicas aplicadas à coluna vertebral com intensidade suficiente para lesionar os elementos neuronais dentro do canal 
vertebral. O TRM pode acarretar danos neurológicos severos como perda total ou parcial da motricidade voluntária, podendo também estar 
associado ao comprometimento sensitivo (superficial e profunda), além de desencadear importantes alterações fisiológicas como: choque 
medular, choque neurogênico, trombose venosa profunda, disreflexia autônoma, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade, 
úlceras de pressão, pneumonias, alterações psicossociais e infecções. Os casos de TRM são frequentes e diversificados quanto ao sexo, idade, 
nível da lesão, causas e à gravidade do trauma. As lesões acometem principalmente o gênero masculino, em uma proporção de 4:1, atingindo 
adultos jovens e economicamente ativos com faixa etária entre 15 e 40 anos. Dentre as síndromes incapacitantes o TRM é considerado uma das 
formas mais graves, o que demonstra um grande desafio no processo de reabilitação. O objetivo do estudo foi identificar se houve benefícios 
através de um programa fisioterapêutico, apontando os pontos relevantes durante o tratamento, assim como avaliar as mudanças significativas 
na qualidade de vida do paciente. O estudo foi do tipo descritivo, qualitativo e exploratório, realizado com um indivíduo vítima de TRM atendido 
na clínica escola de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Foi realizado um levantamento das principais condutas 
fisioterapêuticas registradas nas fichas de avaliação neurológica, assim como a aplicação do Whoqol-Bref para avaliar a qualidade de vida, e uma 
entrevista semi-estruturada para maior interação com o caso. Os domínios dos aspectos físicos e psicológicos foram os mais afetados na 
qualidade de vida. O tratamento proposto apresentou uma melhora considerável na readaptação física e funcional de acordo com potencial 
residual do indivíduo, o que demonstra a importância do tratamento fisioterapêutico no TRM.
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RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCV) ou cardiopatias correspondem a toda e qualquer lesão que possa acometer o coração, artérias ou veias, 
prejudicando ou impedindo o seu funcionamento normal, podendo está associado, ou não a fatores genéticos. No contexto atual vem se 
tornando um problema de saúde pública em todo o mundo, devido a sua grande prevalência, e ao elevado índice de mortalidade. De acordo com 
a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 2017, 17 milhões de pessoas foram diagnosticadas com doenças coronarianas. As doenças 
cardíacas coronarianas têm maior prevalência na população mais idosa, mas com o passar dos anos, vêm ficando cada vez mais comum nos 
adultos jovens. Elas são desencadeadas por diversos fatores de risco mutáveis e imutáveis. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das doenças 
cardiovasculares e os fatores de risco associados, em adultos jovens no município de Acarape, Ceará. Método: Trata-se de um estudo do tipo 
descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, utilizando-se como ferramenta para coleta dos dados os prontuários dos pacientes 
atendidos no Centro de Saúde de Acarape, no período de novembro de outubro de 2018. Foram analisados 228 prontuários, sendo incluídos no 
estudo os prontuários dos pacientes adultos jovens, com idade média entre 25 a 40 anos, que estavam em atendimento. Os prontuários dos 
pacientes que tinham letra ilegível ou que não apresentavam folha de evolução contendo o primeiro atendimento realizado, foram excluídos do 
estudo. Para o registro dos dados foi utilizado um questionário, abordando informações sobre as características socioeconômicas e demográficas 
dos adultos jovens, presença de fatores de risco e diagnóstico de doença cardiovascular. Os prontuários foram acessados em grupos, de acordo 
om seu arquivamento e analisados em uma sala reservada no próprio centro de saúde, precavendo-se de prováveis extravios e perdas, cujos 
resultados foram compilados em planilhas do Excel, apresentados em tabelas, analisados de forma descritiva com o uso das frequências (absoluta 
e percentual). Posteriormente os resultados foram comparados com os conhecimentos existentes sobre os assuntos na literatura cientifica. A 
pesquisa foi aprovada pelo comité de ética e pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer número 2.951.195. Resultados: Na 
população estudada, 43,4% (99) era do sexo masculino e 59,6% (136) apresentava raça branca. A média da idade da amostra foi de 33,32 com 
desvio padrão de 5,58. 73,3% (167) dos pacientes possuíam fatores de risco para doenças cardiovasculares, onde 26,8% (61) correspondiam a 
outros fatores de risco (hereditariedade e etilismo), 22,4% (51) hipertensão, 12,3% (28) diabetes e 11,8% (27) tabagismo. Conclusão: Conclui-se 
com o presente estudo que os fatores de risco que mais contribuíram para o surgimento das DCV na amostra estudada foram outros fatores de 
risco (hereditariedade e etilismo) e hipertensão. Sendo assim, se faz necessário a intensificação de políticas públicas de promoção e prevenção de 
saúde visando à diminuição desses fatores de risco.
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RESUMO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma síndrome metabólica progressiva que cursa com anormalidade persistente da função renal. É caracterizada 
pela diminuição da taxa da filtração glomerular resultante da destruição dos néfrons por processo de fibrose, gerando uma lesão irreversível que 
leva a distúrbios eletrolíticos influenciando na redução da força muscular e instalação de sintomas como a fadiga, comprometendo a capacidade 
física dos indivíduos, proporcionando impactos importantes em suas atividades da vida diária e profissional e, portanto, na qualidade de vida.  A 
reabilitação cardiovascular e metabólica (RCM) é uma abordagem multidisciplinar em que o profissional de Fisioterapia está inserido e já vem 
sendo aplicada em diversas situações clínicas, inclusive na DRC, com o objetivo de minimizar seus efeitos deletérios na capacidade funcional. O 
objetivo do presente estudo foi elucidar os efeitos da reabilitação cardiovascular e metabólica em pacientes com doença renal crônica no período 
intradialítico. O mesmo foi conduzido como revisão sistemática da literatura e a coleta de dados foi realizada nas bases eletrônicas SciELO, PEDro, 
LILACS e PubMed, através dos descritores: doença renal crônica “chronic kidney disease”; Fisioterapia “physiotherapy”, hemodiálise 
“hemodialysis” e exercício físico intradialítico “”physical exercise intradialytic”. Os artigos selecionados seguiram os critérios de inclusão: ensaios 
clínicos randomizados, publicados entre 2014 a 2019, disponíveis na íntegra nos idiomas português, inglês, francês e espanhol, que contemplaram 
exclusivamente o tema proposto. Foram excluídos os artigos de revisão de literatura e sistemática, estudos não controlados, estudos 
observacionais, teses e dissertações. Após sistematização dos dados, foram analisados onze estudos abordando os exercícios aeróbicos e 
anaeróbicos durante as sessões de hemodiálise como: bicicleta ergométrica, facilitação neuromuscular proprioceptiva, eletroestimulação 
muscular, cicloergometria, alongamentos e uso de pesos como halter e caneleira. Todos os artigos mostraram efeitos terapêuticos consideráveis 
como ganho de força muscular, aumento da massa magra, melhora das funções motoras e respiratórias com impacto positivo na independência 
funcional, redução da sensação de fadiga e melhora na qualidade de vida. Conclui-se que a RCM é eficaz no tratamento de pacientes com DRC no 
período intradialítico e as evidências mostraram ser um procedimento com boa margem de segurança, trazendo efeitos benéficos, minimizando 
os impactos negativos tanto da doença como do procedimento de hemodiálise.
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RESUMO

Dentre as distintas possibilidades de exercício físico, o método Pilates se tornou uma modalidade que se popularizou nas últimas décadas, 
ganhando aceitação a nível mundial. A respiração, um dos princípios fundamentais do método, ainda é pouco estudada na literatura científica 
atual. Entretanto, devido seu estilo e padrão de movimento, pressupõe-se que o treinamento com o método Pilates possa promover ganhos na 
força muscular respiratória de quem o pratica. Visto sua ampla utilização na prática clínica, faz-se necessário a investigação de seus benefícios, a 
fim de tornar as conditas clinicas direcionadas diante da prática baseada em evidências. Desse modo, esse estudo tem como objetivo verificar os 
efeitos de um programa de treinamento com método Pilates na força muscular inspiratória. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática, 
conforme as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). As buscas por artigos científicos 
foram conduzidas por dois pesquisadores independentes nas bases de dados PubMed, LILACS, Cochrane-Library, PeDro e Science Direct, desde 
início até abril de 2019), sendo estruturadas de acordo com as palavras do dicionário Medical Subject Heading Terms (MeSH), com os seguintes 
descritores: “Exercise movement techniques” OR “Pilates-Based Exercises” OR “Pilates Training” AND “Respiratory Muscles” OR “Ventilatory 
Muscles” OR “Breathing Exercises” OR “Respiratory Muscle Training” OR “Maximal Respiratory Pressure” OR “Maximal Inspiratory Pressure”. Para 
complementar, uma busca manual e na literatura cinza no Google Scholar foi realizada. Para serem considerados elegíveis, os estudos deveriam 
ser em forma de ensaios clínicos controlados e randomizados, ensaios controlados quasi-randomizados, estudos comparativos com ou sem 
controles simultâneos, estudos de caso, e série de casos com 10 ou mais casos; composto por indivíduos de todas as faixas etárias; de ambos os 
sexos; saudáveis ou não; submetidos à intervenção com Método Pilates, que tenham sido avaliados em relação à força muscular respiratória por 
meio de manovacuometria. O tempo de follow-up mínimo de 4 semanas foi considerado.  Foram incluídos estudos descritos em Português, Inglês 
e Espanhol. Ao final desta revisão 8 estudos atenderam a todos os critérios de elegibilidade. Em 6 estudos o Método Pilates foi aplicado de forma 
isolada, demonstrando melhora significativa após sua aplicação em 63 indivíduos saudáveis de diferentes faixas etárias e 7 indivíduos do sexo 
masculino com Fibrose Cística (FC). Em um único estudo com indivíduos saudáveis, o método pilates foi associado aos exercícios de treinamento 
muscular inspiratório (TMI) e comparado a um grupo submetido ao método pilates de forma isolada. Neste, ambos os grupos demonstraram 
resultados de melhora significativa para os valores de Pimáx. Quando aplicado em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), adaptado ao leito 
hospitalar, e comparado a um grupo submetido fisioterapia com cinesioterapia convencional, os resultados demonstraram que apenas os 
indivíduos do grupo que realizaram o método demonstraram melhora significativa nos valores de PImax. Os resultados encontrados nesta revisão 
demonstram a influência positiva da utilização do Método Pilates e sua capacidade de promover a melhora significativa da força muscular 
inspiratória tanto em indivíduos saudáveis, quanto naqueles portadores de patologias que se caracterizam pela fraqueza muscular inspiratória. 
Adicionalmente, tais achados, se mostraram positivos independentemente do método ter sido ou não associado aos exercícios de TMI e de forma 
superior aos exercícios de cinesioterapia respiratória convencional.
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RESUMO

A dor miofascial é caracterizada pela ocorrência de dor muscular localizada ou referida na banda de tensa do músculo. A reprodução da dor 
ocorre, quando um ponto específico do corpo é pressionado, chamado de pontos gatilhos miofascial (PGM’s). São formados por diversos fatores 
como, má postura, excesso de exercício e movimentos repetitivos. Dentre as propostas terapêuticas para a dor miofascial encontram-se liberação 
miofascial, liberação de PGM’s e alongamentos, além da Microelectrólisis Percutânea (MEP®) que consiste na aplicação de corrente galvânica de 
baixa intensidade através de uma agulha de acupuntura. O objetivo desse estudo é verificar os efeitos da MEP® na dor miofascial investigando o 
estado de coerência cardíaca, nível de dor e função. Trata-se de um estudo experimental realizado no laboratório de fisiologia do exercício da 
faculdade Estácio ponta negra/RN, constituída por voluntárias do sexo feminino entre 18 a 40 anos. O protocolo de estudo foi composto por duas 
etapas: 1 etapa: Avaliação da correlação entre a escala de dor EVA, quantidade de PGM’s, avaliação do Estado de coerência cardíaca 
(equipamento de biofeedback cardíaco – CardioEmotion®). 2 etapa: Avaliação dos efeitos microelectrólisispercutânea - mep® na dor miofascial, 
conforme as variáveis analisadas na primeira etapa. Participaram do estudo 20 voluntárias que foram dividas em dois grupos: Grupo 1: 10 
voluntárias que utilizaram o equipamento de biofeedback cardioemotion por 5 minutos. Grupo 2: 10 voluntárias que utilizaram o equipamento de 
biofeedback cardioemotion por 20 minutos. Esse equipamento de biofeedback cardíaco permite a captação da variação da frequência cardíaca 
em período de tempo pré-estabelecido (5 ou 20 minutos) e sua congruência com o ritmo respiratório de cada voluntário. Conforme os resultados 
da 1 etapa percebesse que existe correlação alta entre PGM’s, estado de coerência nota do estado de coerência e a dor. Será realizada aplicação 
da MEP® em PGM’S para verificação das variáveis estudas na primeira etapa. Está em andamento a segunda etapa do estudo.
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RESUMO

O envelhecimento é considerado um evento natural e dinâmico e, atualmente, com os avanços da medicina e de outras áreas, os países em 
desenvolvimento encontram-se em um acelerado processo de envelhecimento. No Brasil, além do aumento em número absoluto de indivíduos 
acima de 60 anos, observa-se também um importante incremento na expectativa de vida da população. A questão não é apenas envelhecer, mas 
sim envelhecer com saúde e com qualidade de vida. O corpo humano começa a perder massa muscular de forma gradativa por volta dos 30 anos 
de idade, acentuando-se dos 60 anos em diante. A diminuição da força muscular é o fator de maior relevância com a independência funcional dos 
idosos. O sedentarismo como fator agregado chega a ser assustador ao se avaliar as consequências para a saúde. A prevenção de morbidades 
comuns no envelhecimento com prática de exercícios resistidos e alongamentos, individual ou em grupo, a sociedade terá menos gastos com 
tratamentos de saúde dos idosos, gerando economia para o país e indivíduos mais ativos e com maior longevidade. Objetivo: O presente estudo 
teve por objetivo verificar equilíbrio estático, quedas e coordenação motora fina em idosos ativos e sedentários. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa exploratória transversal quantitativa aprovada em Comitê de Ética sob o CAAE 46555015.9.0000.5379. Participaram do estudo 110 
idosos da comunidade entre 60 e 92 anos de idade, sendo 44 homens e 66 mulheres, residentes em 5 cidades do interior dos estados de São 
Paulo e Paraná, nos meses de março e abril de 2019, por conveniência dos pesquisadores. Foram avaliados uma única vez por meio de entrevista 
estruturada para identificação e perguntas quanto à pratica de exercícios físicos, ocorrência de quedas nos últimos 3 meses, realizações de 
atividades de vida diária, entre outras. Também realizaram testes de coordenação motora fina (manuseio de pequenos objetos) e de equilíbrio 
estático de Romberg. Foram considerados ativos os idosos que praticam exercícios físicos regularmente há, pelo menos, 3 meses. Resultados: 
Observou-se que, dos 110 idosos entrevistados, 63 (57%) estão na faixa etária entre 60 e 70 anos, 63 (57%) são casados, 42 (38%) possuem o 
ensino fundamental incompleto e 10 (9%) o ensino superior completo. Somente 40 (36,5%) eram ativos e 70 (63,5%) idosos eram sedentários. 
Quanto ao equilíbrio estático houve alteração em 14 (12,5%) idosos ativos e em 49 (45%) idosos sedentários. Entre os idosos ativos todos 
realizaram o teste de coordenação motora fina com êxito e somente 3 (2,5%) sofreram queda nos últimos 3 meses, entre os sedentários 5 (4,2%) 
não realizaram a atividade de coordenação e 29 (26%) caíram. Conclusão:  Os idosos ativos do estudo apresentaram melhores resultados de 
equilíbrio estático e coordenação motora fina e menor incidência de quedas nos últimos 3 meses.
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RESUMO

Com a longevidade aumentando de forma exponencial, maior a suscetibilidade a doenças crônicas, tendo como exemplo as síndromes 
demenciais. A demência se trata de uma síndrome clínica que afeta várias funções, em especial a cognitiva. Ela possui caráter progressivo 
decorrente de multifatores causais. Como ela está intimamente ligada a idade pode ser um fator preditivo para prevalência em mulheres. A 
demência ocasiona um declínio cognitivo e futuramente afeta a capacidade funcional prejudicando as ABVD’S. OBJETIVO: O presente estudo tem 
como objetivo analisar a cognição e a capacidade funcional em mulheres residentes em instituições de longa permanência do Munícipio de Juiz 
de Fora (MG), bem como realizar um levantamento da frequência de síndromes demenciais comparando os resultados de ambas. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, realizado em duas instituições de longa permanência privadas para idosos. Os 
critérios de inclusão foram: indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e apenas do sexo feminino. Os critérios de exclusão foram: recusar-
se a participar da pesquisa, idosas gravemente acamadas e incapazes de responder a qualquer questionário. Depois do agendamento foi realizada 
uma coleta de dados sobre os prontuários das residentes, sendo possível coletar informações como idade, uso de medicamentos, diagnóstico 
clínico, história patológica pregressa, escolaridade, dentre outros. Posteriormente, foram aplicados os seguintes testes nas idosas: Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM) para avaliar a cognição global; Índice de Katz para avaliar a capacidade funcional nas atividades básicas de vida diária 
(ABVD'S); e a Avaliação Clínica de Demência (CDR) para quantificar o nível de demência e analisar a relação entre o período de demência e a 
capacidade funcional. RESULTADOS: A maioria das idosas de ambas instituições apresentaram um possível diagnóstico de demência. As 
residentes apresentaram pontuações baixas no MEEM, tendo média de 15,73 a I1 e 14,62 a I2. A I1 apresentou em sua maioria dementados 
graves enquanto a I2 tinha uma maior variabilidade de resultados. Houve associação estatisticamente significativa entre a pontuação no Katz e o 
CDR Julgamentos (x²=19,14; p=0,001); entre Katz e CDR Comunidade (x²=11,14; p=0,025) e entre Katz e CDR cuidados (x²=23,14; p=0,000). 
CONCLUSÃO: Pior desempenho na funcionalidade estava estatisticamente associado ao estágio do quadro demencial, sendo que quanto mais 
grave o declínio cognitivo, pior a capacidade funcional.
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RESUMO

O envelhecimento é um processo do desenvolvimento natural que está associado a profundas mudanças na atividade das células, tecidos e 
órgãos. O processo de envelhecimento é inerente ao ciclo de vida. Todas as pessoas atingirão esse estado de envelhecimento, mas todos 
envelhecem de forma diferente, assim a prática da atividade física é indispensável a todos. A gerontologia e a psicomotricidade vão ao encontro 
dos anseios da necessidade de movimento, característica intrínseca do ser humano e utilizam como meio a gerontomotricidade, que visa a 
recuperação e a conservação, de forma funcional, através das condutas psicomotoras que favorecem o desenvolvimento integral do idoso. 
Objetivou-se analisar a qualidade de vida em idosos praticantes de Gerontomotricidade Funcional em uma Clínica de Fortaleza-Ce. Estudo de 
natureza transversal e com abordagem quantitativa à idosos que praticam gerontomotricidade funcional na Clínica Medfisio, na cidade de 
Fortaleza-CE, utilizando o Questionário de Qualidade de Vida SF-36 como instrumento de avaliação. Esse instrumento é a escolha ideal, pela 
confiabilidade para ser usado na avaliação da qualidade de vida de pacientes idosos e na evolução dos mesmos durante o tratamento.  A pesquisa 
foi realizada no período de setembro a novembro de 2018, submetido e aprovado pelo CEP da Estácio/FIC. Foram avaliados 63 idosos, sendo 
excluídos 7 por óbito, 3 por não apresentarem integridade cognitiva, 13 por recusarem participar e 10 em razão dos questionários estarem 
incompletos, perfazendo uma amostra de 30 voluntários. Com idades entre 64 a 91 anos. Após a avaliação ficou evidenciado uma melhora 
significativa na maioria dos domínios, sendo estes: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade e 
saúde mental. Nos idosos avaliados houve uma prevalência de mulheres, envolvidos na prática de gerontomotricidade, sendo esta considerada 
uma atividade física, que provavelmente contribuiu para escores mais altos em praticamente todos os domínios do SF-36.
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RESUMO

A Lesão Medular (LM) é um comprometimento neurológico incapacitante que pode ter origem traumática, tumoral, bacteriana ou virótica. O 
nível  e a extensão da lesão são causas que levam o indivíduo a alterações motoras, sensitivas e autonômicas, quanto mais alto o trauma a nível 
cervical maiores serão os danos causados aos membros superiores, inferiores e tronco,  e podem causar distúrbios do sistema cardiorrespiratório, 
vesico-esfincterianas e sexuais, dependendo da gravidade da lesão o indivíduo pode ficar tetraplégico ou paraplégico. A espiritualidade e a 
religiosidade têm sido apontadas como importantes dimensões para uma melhor Qualidade de vida (QV), e que pode compor na visão e 
perspectiva sobre a vida do ser humano, impactando assim na melhoria da Qualiadde de Vida. O objetivo deste artigo foi avaliar o impacto da 
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais na Qualidade de Vida do paciente com Lesão Medular (LM). Estudo de abordagem quantitativa, 
descritivo, prospectivo, do tipo transversal desenvolvido em um Centro de Reabilitação na cidade de Goiânia- GO. Assim uma amostra composta 
por 79 pacientes diagnosticado com LM de origem traumática em atendimento ambulatorial foram avaliados pelos instrumentos World Health 
Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL – 100), WHOQOL – SRPB – módulo Espiritualidade, Religiosidade e Crenças pessoais da OMS e 
uma ficha sociodemográfica e clínica. Os resultados demonstraram que: em relação a seguir uma religião 43,04% eram evangélicos, 36,71% 
católicos, 2,53% espirita e 17,72% afirmaram não seguir religião. Apresentaram correlações significativas e positivas na maioria dos domínios 
pertencentes a espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais do WHOQOL – SRPB com os domínios de qualidade de vida do WHOQOL – 100, 
tendo o domínio Psicológico e meio Ambiente da qualidade de vida maiores correlações, os domínios Nível de Independência e Físico da 
qualidade de vida apresentam pontuações mais baixas e menor significância correlacionada. Conclui-se que as dimensões espiritualidade e a 
religiosidade é preditora de melhoria de Qualidade de Vida nesta amostra de pacientes com Lesão Medular, o que nos leva a despertar que um 
sólido sistema de crenças espiritual, religioso ou pessoal afeta positivamente ao enfrentamento ativo e adaptativo dos pacientes.
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RESUMO

O processo de envelhecimento ocorre de forma dinâmica e progressiva, através de mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas, diminuindo 
a capacidade de adequação homeostática e as ocorrências de sobrecargas funcionais, modificando gradualmente o organismo, tornando-o mais 
vulnerável às agressões intrínsecas e extrínsecas. Estas alterações estão intimamente relacionados aos casos de quedas da população idosa, 
podendo levar a institucionalização destes indivíduos, aumentando assim os gastos com serviços de saúde. O termo “Qualidade de Vida” (QV) é 
definido como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive, em relação a 
expectativas, padrões e preocupações, baseando-se em um conceito ampliado de saúde que vai além da ausência de doença. O conceito, 
multidimensional, engloba em si a saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações e crenças pessoais, relações sociais e meio 
ambientes. OBJETIVO: Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de queda e mensurar a qualidade de vida em 
idosos comunitários do bairro Cruzeiro do Sul da cidade de Juiz de Fora/MG. METODOLOGIA: Estudo do tipo censo demográfico, quantitativo e 
observacional. Após a aprovação pelo Comitê de Ética e treinamento da equipe, os pesquisadores partiram para a coleta de dados propriamente 
dita. Os critérios de inclusão estabelecidos foram idosos com idade igual ou superior a 60 anos e moradores dos bairros Cruzeiro do Sul e 
Graminha e, como critério de exclusão, idosos com déficit de compreensão que comprometesse o entendimento acerca do estudo. Após a 
assinatura do TCLE, iniciou-se a aplicação do instrumento de pesquisa, onde o participante teve sua capacidade cognitiva avaliada através do Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM) e, em seguida, respondiam as questões socioeconômicas e relacionadas a saúde com subsequente avaliação da 
capacidade funcional através do Índice de Katz, Índice de Lawton e Brody (que avaliam, respectivamente as Atividades Básicas e as Instrumentais 
de Vida Diária) e do Time Up and Go (TUG), que avalia aspectos relacionados a mudanças funcionais, equilíbrio e marcha. Finalizando, os 
participantes responderam ao questionário de QV WHOQOL-Bref. Os dados foram digitados, arquivados e analisados no programa SPSS versão 
15.0. RESULTADOS: Foram abordados 143 idosos, dos quais 85 aceitaram participar do estudo. Destes, foram incluídos na pesquisa 70 
participantes com pontuação no MEEM superior ao ponto de corte estabelecido (18 pontos para indivíduos com escolaridade inferior a 4 anos e 
24 para 4 anos ou mais de anos estudados). O grupo foi constituído por 65,7% de mulheres, sendo a maioria (55,7%) casados/união estável. No 
nível socioeconômico a grande maioria (77,2%) da população pertencem à classe C, D, ou E e 82,9% relataram apresentar algum problemas de 
saúde. Com relação as quedas, 41,4% dos idosos relataram sofrer o evento no último ano, sendo que 27,5% afirmaram apresentar dificuldade 
para andar e 22,9% relataram fazer uso de algum dispositivo auxiliar da marcha. Quanto ao risco de quedas, 37,8% demonstraram médio riscos 
(TUG entre 11 a 20 segundos), 10,1% moderado risco (TUG entre 21 a 30 segundos) e 4,3% alto risco (com TUG maior que 30 segundos). Com 
relação à Qualidade de Vida, a média do resultado obtido na aplicação do questionário WHOQOL foi de 68,13 de escore em todos os domínios, 
sendo a pontuação máxima que pode ser obtida 100. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste estudo foi observada uma prevalência de quedas 
considerável na população estudada e uma avaliação média de escore de QV, o que reforça a necessidade de novos estudos que busquem 
correlacionar estas medidas e observar em quais domínios da QV o evento quedas pode mais influenciar, subsidiando assim ações especificas de 
prevenção e promoção de saúde dentre a população idosa.
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RESUMO

Diante da precária assistência de saúde na atenção básica a pacientes com patologias pulmonares crônicas nas comunidades da região de 
Fortaleza-Ce, existe uma queda progressiva da qualidade de vida desses pacientes, principalmente no que diz respeito à independência funcional 
em suas atividades de vida diária, a falta de treinamento físico para aumentar a tolerância ao exercício, ausência de orientações sobre a forma de 
gasto de energia de maneira eficiente, inexistência de sessões educativas sobre os cuidados, ausência de encorajamento à boa postura, formas de 
prevenção às complicações musculoesqueléticas e conhecimento da patologia para redução dos sintomas. Por isso, objetivou-se analisar a 
qualidade de vida de pacientes pneumopatas e correlacionar o diagnóstico com os domínios do SF-36 que apresentam maior comprometimento. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, transversal e com abordagem quantiqualitativa dos resultados apresentados. O estudo foi 
realizado com pacientes das UAPS do município de Fortaleza-Ce, no período de agosto de 2018 a março de 2019, mediante a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará (Protocolo nº 2.333.627), em 3 UAPS da cidade de Fortaleza-Ce. Aplicou-se 
o questionário de qualidade de vida (SF-36) onde inicialmente foi agendado uma visita a coordenação do posto de saúde, para explicar os 
objetivos e procedimentos a serem realizados durante a pesquisa, além de solicitar a autorização. Realizou-se uma reunião com a presença de 
todos os agentes comunitário de saúde (ACS) de cada UAPS para agendar a visita nas residências dos pacientes com patologia pulmonar crônica, 
após esse agendamento o atendimento era realizado na residência do paciente juntamente com ACS. Foram avaliados os dados 
sociodemográficos, quadro clinico, os sinais vitais, parâmetros hemodinâmicos, ausculta pulmonar e medicação diária do paciente e em seguida 
aplicou-se o questionário SF-36, o qual foi lido pelo pesquisador para o paciente responder, objetivando fornecer maior compreensão de cada 
pergunta de forma dinâmica e simples. Dos 19 voluntários avaliados, 73,68% foram homens e 26,31% mulheres, com média de idade de 58,52±
18,96 anos. Houve uma prevalência de 53% de asmáticos, 21% de bronquite, 11% enfisema pulmonar,5% para bronquiectasia e DPOC. Para o 
SF-36 encontramos uma média de escore de 25 para Limitação por Aspectos Físicos, sendo o mais comprometido. Concluiu-se que os 19 usuários 
das 3 UAPS avaliadas, apresentam uma baixa qualidade de vida para todos os domínios do SF-36, principalmente nos aspectos relacionados à 
Limitação por Aspectos Físicos e Capacidade funcional, enquanto saúde mental, aspectos sociais e limitação por aspectos emocionais 
apresentaram-se com melhores valores de escores, mas ainda menores que 50.
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RESUMO

A síndrome de Down (SD) é uma patologia caracterizada como a condição genética, que leva seu portador a apresentar uma série de 
características físicas e mentais específicas. É considerada uma anomalia dos cromossomos autossômicos e representa a mais antiga causa de 
retardo mental. Essa síndrome tem como característica, uma das variações cromossômicas autossômicas mais vistas, ocorre em 
aproximadamente 1:600 nascidos vivos no Brasil. Os portadores possuem alterações nos sistemas cognitivo, neuromotor e sensorial o que 
provoca prejuízos no cumprimento de tarefas funcionais Objetivou-se analisar os efeitos da estimulação precoce sobre o desenvolvimento 
psicomotor na síndrome de Down na percepção dos pais. Estudo descritivo, exploratório, com estratégia de análise quantitativa de dados 
apresentados, realizado de setembro à novembro de 2018 na Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE) em Fortaleza –CE e submetido 
e aprovado pelo CEP da Estácio/FIC. A população foi formada por pais de crianças que fazem acompanhamento na APAE, (n= 28), onde em 
seguida foi realizada uma entrevista com os pais sobre alguns aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo de seus filhos. Os dados foram 
coletados através de um formulário com perguntas objetivas, realizado de forma individual. O conhecimento da Síndrome de Down (68%) e da 
estimulação precoce (57%) pelos pais foi classificando em conhecimento razoável. As crianças iniciaram a utilização da EP até 12 meses (57%) e o 
tempo médio de acompanhamento pela EP foi de 24,21 ± 13, 49 meses. Os pais afirmam que seus filhos após iniciada a EP, obtiveram melhorias 
com relação à área motora e cognitiva (68%), no controle de cabeça e tronco (68%), no rolar (72%), no sentar (74%), desenhar e jogar bola (75%) 
e na fala (47%). Quanto a percepção dos pais sobre a EP constatou-se que 82% consideram numa escala de 0 à 10, a nota 10 de relevância. O nível 
de informação dos pais sobre a EP e a patologia de seus filhos, tem influência no tempo de início da utilização da técnica, possibilitando uma 
abordagem mais efetiva e, consequentemente, maiores ganhos no desenvolvimento psicomotor da criança.
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Saúde

RESUMO

Distúrbio Temporomandibular (DTM) é o termo utilizado para uma série de alterações clínicas que envolvem a Articulação Temporomandibular 
(ATM) e as estruturas associadas. As desordens da ATM são classificadas em dois grupos: as de origem articular, onde os sinais e sintomas estão 
relacionados à ATM, e as de origem muscular, nas quais os sinais e sintomas relacionam-se com a musculatura mastigatória. Apresentando uma 
etiologia multifatorial, as disfunções correlacionam-se entre alterações oclusais, hábitos parafuncionais, instabilidade emocional e alterações 
posturais, podendo ser fatores agravantes ao desenvolvimento e progressão da disfunção. A ansiedade e o estresse emocional são considerados 
fatores importantes na etiologia e manutenção das DTMs. Foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo transversal, descritivo e 
exploratório utilizando método pesquisa de campo, com o intuíto de analisar a prevalência de distúrbios temporomadibulares e sua correlação 
com o Stress em acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. A pesquisa foi desenvolvida no período de 
setembro a outubro de 2018. Os indivíduos foram alunos do primeiro e último semestre do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio 
do Ceará em Fortaleza-Ceará, dos quais participaram da pesquisa cento e quarenta e quatro acadêmicos, de ambos os gêneros, com idade igual 
e/ou superior a 18 anos. Não participaram da pesquisa os acadêmicos com diagnóstico confirmado de distúrbio temporomandibular prévio e que 
passaram por intervenções cirúrgicas relacionadas a este distúrbio. Os integrantes da pesquisa tiveram que preencher a ficha cadastral, na qual 
informaram seus dados pessoais, profissão, qualidade do sono e hábitos parafuncionais junto com o questionário Anamnésico de Fonseca, com o 
qual se obtém o Índice Anamnésico de Fonseca e o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Para correlação dos dados foi 
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman de acordo com o teste de normalidade de Kolmogorov–Smirnov. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisas Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer de nº 2.906.370. A amostra do estudo foi composta por 144 
discentes, calculado a partir de uma população de 187, sendo 38 do primeiro e 106 do décimo semestre. O questionário Anamnésico de Fonseca 
evidenciou a presença de DTM em 72,91% dos participantes geral do estudo. O primeiro semestre apresentou 60% com DTM , onde 47% 
apresentou DTM Leve, 13% apresentou DTM moderada e 0% de DTM Severa, e no décimo semestre 77,35% possuem DTM, onde 34,90% 
possuem DTM Leve, 20% apresentaram DTM Moderada e 21,69% Os resultados demonstraram uma correlação de DTM moderada na fase II
(Último mês) e DTM fraca nas fases I (Últimas 24 horas) e III (Últimos três meses) e evidenciaram que o gênero feminino é mais acometido com o 
distúrbio. Através dos resultados observa-se que os Disturbios Temporomandibulares têm maior prevalência no gênero feminino na faixa etária 
de 20 a 30 anos, apresentando uma correlação estatisticamente significativa com o Stress em acadêmicos do curso de fisioterapia do Centro 
Universitário Estácio do Ceará na unidade Via Corpvs. Notou-se que, independente do período  acadêmico, o Stress está presente em todo o 
decorrer do curso de fisioterapia. Porém, os indivíduos do décimo semestre apresentaram ter maior prevalência de disturbio temporomandibular 
quando comparados aos indivíduos do primeiro semestre.
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RESUMO

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define incontinência urinária (IU) como queixa de qualquer perda (saída involuntária) de urina. A 
IU pode ser ocasionada por diversas causas neurológicas e não neurológicas e sua prevalência aumenta com a idade. Além disso, tem havido um 
reconhecimento crescente de que a micção comprometida é comum em doenças neurodegenerativas tais como doença de Parkinson (PD), 
podendo manifestar-se no início do curso da doença antes mesmo dos sintomas motores tradicionais. A Fisioterapia tem papel fundamental na 
reeducação da musculatura do assoalho pélvico (MAP) utilizando diversos recursos como o treinamento funcional da MAP, eletroestimulação e 
educação em saúde primando reorganizar a funcionalidade de indivíduos acometidos por disfunções do assoalho pélvico. Objetivo: Relatar os 
efeitos da fisioterapia na incontinência urinária em um paciente após o uso de medicamento para o tratamento do Parkinson. Método: Estudo 
realizado em um projeto de responsabilidade social, denominado Unidade de Reeducação das Disfunções do Assoalho Pélvico - UREDAPE, entre o 
período de setembro a novembro de 2018. Realizou-se a avaliação fisioterapêutica do paciente portador de bexiga hiperativa de acordo com o 
diagnóstico médico   iniciando-se pela a anamnese, seguido pelo o exame físico do assoalho pélvico e aplicação do Diário Miccional (DM) com 
registro 24 horas por três dias. Em seguida efetuou-se o tratamento fisioterápico através da cinesioterapia com os exercícios de Kegel, treino das 
atividades da vida diária (AVD'S) associado ao exercícios perineais e eletroestimulação com a corrente inibidor do detrusor, elegendo os seguintes 
parâmetros: frequência de 4Hz e com reobase de 6mA de intensidade. Quanto à educação em saúde, orientou-se exercícios domiciliares e da 
educação miccional. Foram realizados 7 atendimentos no total, não cumprido o protocolo de 10 sessões por recesso do projeto. Resultados: 
Paciente apresentou melhora com o tratamento proposto, observado pela re-avaliação a melhora na força e resistência das fibras tipo I 
(responsáveis pela contração lenta) e fibras do tipo II responsáveis pela contração rápida) do assoalho pélvico progredindo na realização das 
AVDs, como da posição de decúbito dorsal para subir e descer degraus sem perder urina. Ao final do tratamento paciente relatou não ter mais 
perda de urina involuntária.  Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia e a educação em saúde foi eficaz para o tratamento da incontinência 
urinária por gotejamento em um paciente com síndrome Parkinsoniana.
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RESUMO

Uma das sequelas do acidente vascular encefálico (AVE) é a hemiparesia com espasticidade em padrão flexor de membro superior e extensor de 
membro inferior. Esta patologia se divide nos estágios agudo (flácida) e crônico (espástica), sendo classificado como subagudo o período de 
transição entre estes. A realidade virtual (RV) utiliza jogos interativos por meio de movimentos corporais, tornando a recuperação funcional 
destes indivíduos mais atrativa. Objetivo: Verificar a utilização da RV na reabilitação de indivíduos acometidos por AVE em seus diferentes 
estágios. Método: Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo, Pubmed e Pedro, no mês de maio de 2019, com os descritores: 
Acidente Vascular Encefálico, Reabilitação e Realidade Virtual, em português e inglês. Foram incluídos estudos dos últimos 10 anos, que possuíam 
texto completo na íntegra, que se tratavam de ensaios clínicos randomizados e que utilizaram em sua metodologia a RV como possível recurso de 
reabilitação para as sequelas de AVE. Resultados: Foram encontrados 24 artigos após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Todos os 
artigos compararam a terapia convencional com a RV. Em 5 trabalhos, foi utilizado no paciente em estágio agudo os jogos wii sport (tennis e 
bowling), jogo de culinária, tutorial de pesca e jogo meteors; 4 para o estágio subagudo utilizou-se os jogos do nintendo wii (Push Museum, Apple 
Run e Fruit Market) e treino de remo em canoa; 12 para o estágio crônico utilizaram Nintendo Wii (bolha de equilíbrio, slide de ping pong, título 
de futebol, corda bamba e inclinação da mesa), PneuGloove, MusicGloove e terapia de contensão induzida com videogames;  3 avaliaram em 
mais de um estágio do AVE utilizando a terapia RehabMaster, jogos do Nintendo Wii e a RV envolvendo a utilização de diferentes tarefas motoras 
com o paciente segurando um objeto real em suas mãos ao mesmo tempo que interagia com um cenário virtual havendo o monitoramento dos 
movimentos por meio de um sistema de rastreamento de movimento. Um dos estudos enfatiza que o Nintendo Wii se demonstra como uma 
ótima ferramenta quando associada à terapia convencional (cinesioterapia e exercícios de transferência). Conclusão: A realidade virtual é eficaz 
na reabilitação motora, no equilíbrio e na funcionalidade de indivíduos acometidos nos diferentes estágios do AVE.
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RESUMO

As doenças neurológicas compreendem as afecções do sistema nervoso central (SNC) e/ou do sistema nervoso periférico (SNP) ocasionando 
perda funcional e consequente desenvolvimento de incapacidades, e por isto necessitam ser avaliadas minuciosamente. Apesar da importância 
desta avaliação para a prática clínica, não são difundidas no Brasil escalas que investiguem o estado geral do paciente independente de sua 
doença de base, considerando apenas o seu estado funcional. Neste contexto, insere-se a proposta de utilização da Neurological Impairment 
Scale (NIS), instrumento que engloba itens considerados essenciais para a avaliação funcional e ao mesmo tempo codifica as disfunções com base 
na Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF). Contudo, esta escala não possui validação para o português, o que 
limita o seu uso na população brasileira. Objetivo: Validar a versão brasileira da Neurological Impairment Scale (NIS) em pacientes com doença 
neurológica Método: O método de pesquisa desenvolvido foi dividido em 4 etapas, sendo elas: 1) autorização, 2) tradução, 3) síntese, 4) 
retrotradução, 5) revisão de especialistas e 6) pré-teste. Na etapa 1, foi obtida a autorização com o autor da escala original, via e-mail, para início 
da execução do estudo. Na etapa 2, foi realizada a tradução (inglês – português) por dois tradutores independentes (fisioterapeuta e tradutor 
especialista), sem comunicação entre eles. Na etapa 3, as duas versões produzidas foram comparadas e analisadas pela pesquisadora responsável 
juntamente com os tradutores. Na etapa 4, foi realizada a retrotradução (português-inglês) por outros 2 tradutores independentes (fisioterapeuta 
e professor de inglês). Na 5ª etapa, as versões traduzidas foram analisadas por um comitê de especialistas em neurociências e reabilitação de 
pacientes neurológicos, a fim de discutir possíveis alterações na escala para melhor adaptação cultural para o Brasil. Na 6ª etapa (em execução), 
estão sendo recrutados pacientes com doença neurológica na fase aguda que se encontram internados na enfermaria neurológica de um hospital 
geral. Está sendo avaliado o estado funcional destes pacientes através da NIS traduzida e da Medida de Independência Funcional (MIF) em dois 
momentos distintos: admissão/ pré-operatório e alta/pós-operatório. Na análise parcial dos dados, foi verificada a validade de conteúdo (opinião 
dos especialistas), validade preditiva (desempenho da escala em momentos distintos – admissão e alta – teste Wilcoxon matched pairs), validade 
de critério (comparação com os escores da MIF – correlação de Spearman), consistência interna (índice Cronbach α). Este projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de uma Instituição de Ensino Superior sob o parecer nº 3.068.236 (CAAE 02066018.4.0000.8079). 
Resultados Parciais: Após a execução das etapas 1 a 5, obteve-se a primeira versão brasileira da NIS, então denominada Escala de Disfunção 
Neurológica (EDN), com adequada validade de conteúdo. Na etapa 6 (pré-teste em execução), foram recrutados 10 pacientes na fase aguda das 
seguintes doenças: aneurisma cerebral, tumor cerebral e medular, hérnia discal lombar com comprometimento medular, estenose lombar e 
Síndrome de Guillain-Barré. Foi evidenciada redução dos escores da EDN no período de alta/ pós-operatório (quanto menor o escore, melhor o 
estado funcional), indicando boa validade preditiva. Houve correlação positiva e significativa entre os escores da NIS e da MIF (CC=0,82, p=0,001), 
o que indica adequada validade de critério. A consistência interna também foi considerada satisfatória com valor de Cronbach α = 0,87. 
Conclusão: Com base na análise parcial dos dados, infere-se que a versão brasileira da NIS pode ser considerada adaptada culturalmente, válida e 
confiável para utilização em pacientes neurológicos do Brasil.
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Saúde

RESUMO

O equilíbrio é a capacidade de manter o centro projetado de massa em relação à base de apoio para orientar e alinhar o corpo no espaço. Em 
crianças tipicamente desenvolvidas, o equilíbrio é considerado uma habilidade fundamental para o bom desempenho motor. A Escala de 
Equilíbrio Pediátrica (EEP) é um instrumento validado com o intuito de avaliar esta capacidade em crianças, porém não são estabelecidos na 
literatura os valores de normalidade para este instrumento. Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar o equilíbrio de crianças em idade 
escolar, utilizando a EEP, a fim de buscar valores de normalidade para cada faixa etária, diferenças entre os gêneros e o índice de massa corporal 
(IMC), além de verificar a confiabilidade interavaliador dos dados obtidos. Método: Trata-se de um estudo piloto, do tipo observacional 
transversal. O presente projeto foi realizado inicialmente em 4 escolas de diferentes cidades de um estado brasileiro. Foram avaliados 227 
crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 15 anos, saudáveis e tipicamente desenvolvidas.  Para a avaliação, foi utilizada a EEP, escala formada 
por 14 itens, onde para cada item, utiliza-se a pontuação de 0 a 4, sendo a pontuação máxima da escala de 56 pontos, onde quanto maior o 
escore, melhor o equilíbrio. A avaliação foi realizada por dois investigadores simultaneamente, sem comunicação entre eles, a fim de verificar a 
confiabilidade interobservador dos dados (coeficiente de correlação intraclasse – ICC). Os dados foram representados em média ± desvio padrão. 
As diferenças dos escores da EEP entre as idades e os gêneros (masculino e feminino) foram verificadas através dos testes de Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunn, respectivamente. A correlação entre os valores da EEP e as variáveis idade e IMC foi calculada 
através do teste de correlação de Spearman. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de uma Instituição de Ensino 
Superior sob o parecer nº 2.560.345 (CAAE 79716017.6.0000.8079). Resultados: Foram avaliados 227 crianças e adolescentes (114 do gênero 
masculino e 113 do gênero feminino) com idade média de 10,5±3 anos. A pontuação média da EEP nesta população foi de 55,1±1,6 pontos, 
considerada satisfatória baseando-se na pontuação máxima de 56 pontos. Na estratificação desta pontuação por faixa etária foram verificados os 
seguintes valores: 54±2,7 (5-6 anos), 54,3±2,1 (7-8 anos), 55±1,3 (9-10 anos), 55,6±0,7 (11-12 anos), 55,6±0,8 (13-14 anos) e 55,9±0,3 (15 anos), 
com diferença estatisticamente significativa entre as idades 7-8 e 15 anos (p<0,001), demonstrando que quanto maior a idade, melhor o 
equilíbrio. Na estratificação de acordo com o gênero, foi observado que as crianças do gênero masculino apresentavam pontuação igual a 54,91±
1,71 e as do gênero feminino 55,26±1,45, com diferença estatisticamente significativa entre eles (p=0,01). Houve correlação positiva e 
estatisticamente significativa entre os valores da EEP (CC=0,38; p≤0,001) e IMC (CC=0,39; p≤0,003), o que demonstra a influência da idade e da 
massa corporal no equilíbrio da criança. Quanto à confiabilidade intervaliador dos dados obtidos neste estudo, foi verificada máxima correlação 
(ICC=1,0) entre os investigadores. Conclusão: A partir da iniciativa deste estudo, foi possível o estabelecimento de valores de referência confiáveis 
da EEP para a população infantil, a fim de que sejam utilizados na prática clínica como um teste padronizado de equilíbrio, ferramenta ou medida 
de resultados clínicos, desempenho típico, tendo também o potencial para discriminar o desempenho entre crianças que se desenvolvem 
tipicamente normais e crianças que apresentam déficits funcionais.
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RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais importantes fontes de informação em saúde. Estatísticas segundo causa de morte são 
indispensáveis para caracterização do perfil epidemiológico da população, principalmente quando se deseja verificar as prioridades das ações, 
políticas e serviços de saúde. Os “garbage codes“ são códigos da CID relativos a diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa 
específica de morte e, por isso, não permitem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de doenças e agravos de saúde, bem 
como dos óbitos. A classificação das causas de óbitos como “garbage codes“ foi realizada conforme proposto no estudo de Naghavi (2010), onde 
os códigos da CID são agrupados nas seguintes categorias: 1) Causas que não podem ou não deveriam ser consideradas como causa de morte; 2) 
Causas de mortes intermediárias; 3) Causas de morte imediatas, que seriam as últimas nas sequência de causas que levaram à morte; 4) Causas 
inespecíficas dentro de um grande agrupamento de causas de mortes. Esse estudo tem por objetivo apresentar informações referentes à 
ocorrência dos “garbage codes“ referidos como causa básica de morte ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro no período de 
1996 a 2016. A ocorrência dos “garbage codes“  referidos como causa básica, agrupados segundo a tipologia proposta por Naghavi foi 
apresentada de acordo com a contribuição de cada grupo de óbitos por “garbage codes“ no total de óbitos ocorridos.Observou-se que, ao longo 
dos anos, o grupo 1 foi o que mais contribuiu proporcionalmente para a ocorrência de garbage codes como causa básica, seguido pelo grupo 2, 4 
e, por último, o grupo 3. No entanto, em 2011, as causas do tipo 2 se tornaram as mais frequentes até o fim do período analisado. As causas 
imediatas (ou terminais) apresentam um comportamento constante, sendo o grupo de “garbage codes“  menos utilizado como causa básica de 
óbito. De acordo com os dados analisados observa-se que para o grupo 1 - Causas que não podem ou não deveriam ser consideradas como causa 
de morte - os códigos da CID mais prevalentes foram R99 (Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade) com 62,1%, I10 
(Hipertensão essencial - primária) com 19,8%, R092 (Parada respiratória) com 5,1% e R54 (Senilidade) com 2,8%. Já no grupo 2 -  Causas de 
mortes intermediárias – observa-se que os códigos mais presentes foram, o A419 (Septicemia não especificada) com 26,8%, seguido do I500 
(Insuficiência cardíaca congestiva) com 10,9%, além do I509 (Insuficiência cardíaca não especificada) com 7,47% e N189 (Insuficiência renal 
crônica não especificada) com 6,0%. Nos códigos do grupo 3 - Causas de morte imediatas, que seriam as últimas nas sequência de causas que 
levaram à morte - encontramos J960 (Insuficiência respiratória aguda) representando 55,8% dos óbitos do grupo, seguido por J969 (Insuficiência 
respiratória não especificada) com 38,3%, D65 (Coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação]) com 2,7% e I461 (Morte 
súbita de origem cardíaca) com 1,2%. Por fim, no grupo 4 - Causas inespecíficas dentro de um grande agrupamento de causas de mortes - os 
códigos com maior frequência são Y349 (Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não especificado) com 25,2%, 
C80 (Neoplasia maligna, sem especificação de localização) com 15,1%, I517 (Cardiomegalia) com 12,6% e C290 (Neoplasia maligna do trato 
intestinal, parte não especificada) com 4,6%. Portanto, podemos concluir que o código R99 impacta de forma expressiva nas estatísticas de 
mortalidade, ficando evidente a necessidade de atenção às causas do grupo 1. Além disso, o uso indiscriminado dos “garbage codes“ na 
determinação da causa básica de morte representa um grande obstáculo na formulação de políticas públicas de saúde sobre as principais causas 
de morte.
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RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais valiosas fontes de informação em saúde, além de se constituir no mais tradicional e em 
um dos mais eficientes métodos para avaliação do estado de saúde das populações. Os “garbage codes” consistem em códigos da CID relativos a 
diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa específica de morte e, por isso, não deveriam ser considerados causas básicas 
de óbito, visto que são pouco úteis em saúde pública por não permitirem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de 
doenças e agravos de saúde, bem como dos óbitos. O objetivo desse trabalho foi uma análise descritiva dos “garbage codes” segundo variáveis 
sociodemográficas. A proposta envolveu uma análise exploratória dos óbitos ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro, registrados 
Sistema de Informação de Mortalidade, no período de 1996 a 2016. Foram identificadas e apresentadas as frequências dos “garbage codes” 
referidos como causa básica de óbito, explorando variáveis sociodemográficas, como sexo, faixa etária, raça/cor, capítulo da CID, entre outras. Os 
resultados demonstraram pouca diferença na proporção de “garbage codes” entre os óbitos masculinos (22,59%) e femininos (24,93%) e em 
diferentes raça/cor, tendo um pequeno predomínio nas raças indígena (26,7%), preta (25,5%) e parda (24,7%), em relação as raças branca (22,8%) 
e amarela (22,2%). No que diz respeito à faixa etária, as crianças menores de 1 ano (9,3%), os adolescentes (18,2%) e os adultos jovens (19,2%) 
apresentam as menores contribuições de “garbage codes” entre os óbitos. Há um aumento na proporção de “garbage codes” entre crianças de 1 
a 4 anos (26,9%), voltando a aumentar a partir dos 30 anos (24,4%), sendo maior nos idosos, especialmente a partir dos 80 anos, que varia entre 
26% e 35% ao passo que a faixa etária aumenta. Estes resultados podem ser devido a maior ocorrência de comorbidades em idosos, que 
dificultam o estabelecimento da causa básica correta. Em relação aos capítulos da CID, o que apresentou maior proporção de “garbage codes” foi 
o XVIII, representado pelas causas mal definidas (100%) dado que estas causas estão contidas no grupo definido como “garbage codes”, sendo 
seguido pelos capítulos I, representado pelas doenças infecciosas e parasitárias (41,6%), XI, que contém as doenças do aparelho digestivo (21,5%), 
IX, capítulo das doenças do aparelho circulatório (20,3%), XX, composto pelas causas externas (18%), X, das doenças do aparelho respiratório 
(13%) e II, que é o capítulo das neoplasias (7,6%), respectivamente. Chama atenção a contribuição expressiva de “garbage codes” nos óbitos por 
doenças infecciosas. Os resultados desse estudo indicam a necessidade de estratégias para melhorar a qualidade do preenchimento das causas 
de morte, especialmente em idosos e para o capítulo de doenças infecciosas e parasitárias, bem como a proposição de políticas para redução dos 
óbitos por causas mal definidas.

Saúde

Medicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: ghspereira@gmail.com IES: HGB

Autor(es): Lorena de Gouvea Vale; Tamar Garfinkel; Lívia Guimarães; Juliana Piedade; Gustavo Henrique Santos Pereira

Palavra(s) Chave(s): Cirrose; Hepatite C, encefalopatia hepática; tratamenot antiviral

Título: A GRAVIDADE DA CIRROSE HEPÁTICA ANTES DO TRATAMENTO DA HEPATITE C COM DAAS DETERMINA A MELHORA 
NEUROCOGNITIVA OBTIDA COM A RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

Alterações neurocognitivas são frequentemente observadas em pacientes portadores de hepatite C, independente da gravidade da doença. Tal 
fato pode ser explicado tanto pelo efeito direto do VHC sobre o sistema nervoso central quanto pelo desenvolvimento de encefalopatia hepática 
(EH), seja ela clínica ou subclínica. É sabido que a erradicação viral se correlaciona à melhora da função hepática e de parâmetros relacionados à 
hipertensão portal (HP), como rigidez hepática e contagem de plaquetas. Entretanto, há uma escassez de dados a respeito dos efeitos da 
erradicação viral, das alterações da função hepática e da HP sobre a função cognitiva nesta população. Objetivo: descrever mudanças nos 
parâmetros de função neurocognitiva e a frequência de EH clinicamente evidente em pacientes cirróticos portadores de hepatite C submetidos à 
terapia antiviral com esquemas livres de interferon. Avaliar o efeito da melhora da função hepática e dos parâmetros relacionados a HP sobre as 
alterações neurocognitivas nesta população. Métodos: estudo prospectivo com inclusão de pacientes cirróticos portadores de hepatite C crônica 
submetidos a tratamento com regimes livres de IFN e que obtiveram resposta virológica sustentada, no período de janeiro de 2016 a outubro de 
2017. Os pacientes foram classificados em três grupos: cirrose descompensada (n=39), cirrose compensada, associada ou não à hipertensão 
portal clinicamente significativa (HPCS) (n= 37 e 49, respectivamente). Cirrose descompensada foi definida por um escore Child-Pugh ≥ B7, MELD 
≥ 15 ou pela presença de ascite atual ou HDA varicosa prévia. HPCS foi definida em pacientes com cirrose compensada pela presença de sinais 
endoscópicos de HP (varizes esofagogástricas e/ou gastropatia hipertensiva portal) e/ou elastografia hepática por Fibroscan® ≥ 25 kPa. Foram 
excluídos os pacientes analfabetos, bem como aqueles com EH clinicamente evidente prévia e doenças neuropsiquiátricas concomitantes. A 
função neurocognitiva foi avaliada por meio de dois testes psicométricos, o psychometric hepatic encephalopathy score (PHES) e o critical flicker 
frequency (CFF) em três momentos: antes da terapia antiviral (basal), 3 e 12 meses após o término da mesma. A função hepática e a avaliação 
não invasiva da fibrose por meio da elastografia hepática transitória (Fibroscan®) foram estudadas nos mesmos intervalos. Resultados: 122 
pacientes (60±10 anos, 61% sexo feminino, 32% diabéticos, 53% hipertensos) foram avaliados. Os valores pré-tratamento de Child e MELD foram 
10±4 e 6±1, respectivamente. Em relação ao desempenho nos testes neuropsicométricos (NP) pré-tratamento, não foram observadas diferenças 
entre os 3 grupos. Pacientes com cirrose compensada apresentaram melhora progressiva na função neurocognitiva, evidenciada por melhora nos 
testes de conexão numérica A (TCN-A) (66 vs.60, p=0,05) e chave numérica (CN) (29 vs. 37, p=0,005) no 6o e 12o mês pós tratamento.O grupo 
com HPCS não apresentou variação no PHES ou no CFF ao longo do estudo, apesar da melhora na albumina sérica e na rigidez hepática. A 
probabilidade de desenvolvimento de EH clinicamente evidente foi maior para pacientes com cirrose descompensada (14 vs. 3% no 12o mês, p=
0,03).  Neste grupo de indivíduos, pior função neurocognitiva basal, demonstrada por um pior desempenho no TCN (OR 0,85, IC95% 0,75-0,98) e 
no TCN-B (OR 1,017, IC95% 1,004-1,029), associou-se a maior probabilidade de desenvolvimento de EH clinicamente evidente. Conclusão: A 
resposta virológica sustentada se associou a distintas mudanças da função neurocognitiva a depender do estágio da cirrose antes do tratamento. 
Houve melhora na população de cirróticos compensados, mas não naqueles portadores de HPCS. Pacientes com cirrose descompensada 
apresentaram piora progressiva nos testesneuropsicométricos, a despeito de melhora na função hepática e diminuição dos parâmetros indiretos 
de HP, e frequented esenvolvimento de EH clinicamente evidente.
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RESUMO

Os Mapas Conceituais equivalem a uma metodologia ativa de Aprendizagem Significativa. Para Novak (2010) os mapeamentos de conceitos 
representados por meio de uma estrutura visual, permite ao sujeito organizar, categorizar e hierarquizar conceitos de forma sistemática, 
trazendo sentido e significado ao conhecimento que se procura compreender. O estudo se justificou a partir do cotidiano do estudante de 
medicina, que se depara em sua rotina acadêmica com a escassez de tempo para compreender conteúdos específicos e extensos que precisam 
ser aprofundados e assimilados de modo a garantir futuramente uma prática médica de excelência. Mediante a esta inquietação, os mapas 
conceituais apresentam-se como um forte aliado quando pensamos em formação médica. Por essa razão, este trabalho científico objetiva 
apresentar este método como potencial ferramenta pedagógica no contexto de ensino-aprendizagem do estudante de medicina, afim de os 
auxiliar em seus estudos no decorrer da sua formação acadêmica. Para a produção deste trabalho científico estudou-se artigos científicos 
publicados sobre o tema nos últimos cinco anos, cujo intuito foi conhecer o que tem sido produzido academicamente sobre a utilização dos 
mapas conceituais no processo de ensino-aprendizagem na educação médica, os dados revelam um crescimento considerável nesta literatura 
especificamente. Em seguida, deu-se o trabalho de campo, no qual, por meio de questionário e termo de consentimento livre esclarecido, 
coletou-se dados de 81 participantes estudantes de medicina que cursam 4º e 5º períodos no semestre letivo de 2018.2. Esse processo se repetiu 
durante o semestre letivo de 2019.1, resultando coleta de dados de 85 participantes que cursam o 1º e 2º períodos. A análise das informações foi 
realizada através do programa EXEL 2016@. A partir da aplicação de questionário, os dados indicam que as maiores dificuldades encontradas 
pelos estudantes são: concentração (40,96%), revisar diariamente (39,15%) e planejamento (31,92%), respectivamente. O método de estudo mais 
implementado pelos acadêmicos equivale ao resumo (83,13%). No entanto, 65,66% responderam serem favoráveis ao método dos mapas 
conceituais, e cerca de 18,6% dos entrevistados revelaram utilizar o mapa conceitual como método de estudo.  Os resultados apontaram que 
apesar das limitações dos participantes em concentrar, revisar e planejar, os mesmos reconhecem que existem grandes vantagens desta 
metodologia ativa frente aos outros métodos de estudo, principalmente voltado para a otimização das horas de revisão, momento essencial na 
assimilação do conteúdo e na formação do pensamento sistêmico. Entendemos que os mapas conceituais ainda estão em processo de expansão, 
mas tem sido bem recebido pela comunidade acadêmica no curso de medicina, e devem progressivamente ocupar maior espaço nas aulas dos 
professores e no estudo individual dos alunos, permitindo melhor qualidade no ensino e consequentemente melhores índices no desempenho do 
estudante, como também pode favorecer seu interesse pelo aprendizado com sentido e significado o que contribui com a construção da 
competência do raciocínio clínico que torna-se imprescindível para o profissional em sua prática médica.
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RESUMO

Para tornar-se adulta, qualquer pessoa precisa atravessar um processo de transição que envolve escolher uma profissão, adquirir novas 
responsabilidades e maior independência. É nesta fase que geralmente o jovem entra na faculdade e experimenta uma nova metodologia de 
ensino-aprendizagem, adquire mais autonomia e executa tarefas cada vez mais complexas. O universitário precisa, portanto, se adaptar a uma 
realidade distinta daquela que tinha no ensino médio. Esta adaptação se torna mais complexa no caso do estudante de Medicina, um curso que 
requer muito de seu discente devido ao seu volume excessivo de conteúdo, suas pressões acadêmicas e o contato com o sofrimento e a morte. A 
dificuldade de adaptação à faculdade de Medicina pode levar o estudante a sentimentos de desamparo, solidão e baixa autoestima. Quando o 
aluno deixa sua cidade de origem para estudar, passando a viver sem sua família, esta tarefa se torna ainda mais árdua.  Muitos têm dificuldades 
neste processo e, em situações extremas, desenvolvem sintomas como ansiedade, depressão, obsessões e fobias. Este estudo qualitativo visou 
conhecer as experiências subjetivas de alunos que se mudaram sozinhos para o Rio de Janeiro para estudar Medicina na Universidade Estácio de 
Sá. A pesquisa foi guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente, que visa analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, 
tornando visíveis conteúdos inconscientes que estão por trás do discurso racional. Os dados foram obtidos através de 14 entrevistas com alunos 
desta universidade, sendo 11 do sexo feminino e três do masculino, com idades entre 21 e 25 anos. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro 
que contava com itens que geravam perguntas no momento da entrevista, para que esta se assemelhasse a uma conversa informal. A análise das 
entrevistas revelou que, quase sempre, a mudança não tinha se dado por livre escolha, mas em decorrência da aprovação em Medicina somente 
na UNESA, ou da obtenção do FIES apenas nesta universidade. Os participantes afirmaram que iriam para qualquer cidade para realizar o sonho 
de estudar Medicina. Assim que chegaram, as características do Rio de Janeiro – violência, longas distâncias, trânsito, etc. – e as diferenças 
culturais causaram estranheza em muitos dos alunos, que se sentiam angustiados por se verem “perdidos” em uma cidade desconhecida. A 
maioria deles teve receio de viver sem suas famílias e deixar de contar com seu suporte emocional, acolhimento e segurança no cotidiano, o que 
fez com que alguns chegassem a pensar em não se mudar. Conciliar as novas responsabilidades domésticas (cuidar da casa, fazer comida, etc.) e 
acadêmicas foi uma dificuldade apontada por muitos, o que se agravava em épocas de provas, quando precisavam dedicar muitas horas aos 
estudos. Outro resultado obtido concerne às transformações das relações familiares após a mudança. Muitos perceberam que distância 
geográfica acabou gerando a aproximação dos familiares, pois, quando visitavam suas cidades, passaram a fazer questão de conviver o máximo 
possível com eles, o que não ocorria quando viviam com os pais. Para outros, por sua vez, viver longe da família gerou um enfraquecimento de 
vínculos, fazendo com que passassem a se sentir como visitas na casa dos pais.  Alguns chegaram a dizer que não se sentiam em casa em lugar 
nenhum. A maioria, porém, percebeu uma transformação positiva nas relações familiares. Para eles, os pais passaram a vê-los como pessoas mais 
maduras e responsáveis, o que fez surgir uma relação mais igualitária. Apesar do início complicado, das dificuldades para se adaptar à nova rotina 
e das saudades da família, a maior parcela dos estudantes mostrou enxergar mais aspectos positivos do que negativos na mudança para o Rio. 
Eles reconhecem que desenvolveram novas capacidades, adquiriram maior maturidade, autonomia e independência. Por esta razão, não 
trocariam suas vidas sozinhos nesta cidade por outra que implicasse em viver novamente com os pais.
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RESUMO

As exigências aos trabalhadores, quando não administradas de maneira adequada, podem trazer   algumas consequências negativas para a vida 
do trabalhador. Atualmente, estas exigências compreendem a intensificação das atividades, jornadas duplas, exigência de habilidades, agilidade, 
implementação de novas tecnologias e novos equipamentos. Uma das atividades que vêm sofrendo grande transformações diante das novas 
tecnologias, mudanças no sistema e na estrutura social é a atividade docente. Atualmente os docentes atuam na educação presencial, em cargos 
de gestão, na modalidade à distância e também em tutorias, demostrando diferentes formas de relação com sua atividade. Uma das evidências 
de adoecimentos nesta atividade é o número de patologias relacionadas à voz e estresse. As doenças e os sintomas relacionados à estresse 
ocorrem entre os professores de maneira sazonal, sendo mais frequentes ao final dos trimestres ou semestres do ano escolar. Observa-se 
elevada prevalência de casos suspeitos de distúrbios psíquicos entre professores e indícios da associação desta prevalência com as exigências do 
trabalho. Os fatores psicossociais e o estresse laboral contribuem para a ocorrência de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, 
além dos transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRT), distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) e parte dos 
acidentes de trabalho típicos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é diagnosticar o estresse laboral em docentes do ensino superior no 
município de Ribeirão Preto, SP utilizando a Análise Fatorial de Correspondências Múltiplas (AFCM) para identificação dos fatores estressores. Foi 
empregado o método misto preconizado pelo HSE, com aplicação do questionário Health Safety Executive - Indicator Tool (HSE-IT). A pesquisa foi 
realizada através da aplicação de um questionário quantitativo por meio da ferramenta Google docs ® durante novembro de 2017 a maio de 
2018. O questionário foi enviado por email aos docentes de duas instituições de ensino superior particulares no município de Ribeirão Preto, SP e 
enviado por meio de redes sociais através do link. Foram obtidas 124 respostas nos dois centros universitários. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética das duas instituições por meio da Plataforma Brasil, estando sob o número CAAE 69728617.3.3001.5581. Os 
resultados da aplicação da AFCM indicam que receber um cargo que não envolva estritamente a docência e não ter claro qual o papel a ser 
desempenhado é um importante (e o mais destacado deles) fator gerador de estresse. Prazos excessivamente curtos, falta de liberdade na 
execução de tarefas e falta de apoio e confiança em colegas de trabalho também são fatores determinantes para o estresse na atividade docente. 
Além disso, a ferramenta estatística revela que a pouca assertividade na determinação da frequência de ocorrência de fatores considerados 
desvantajosos no trabalho são características que geram estresse na dimensão demanda. Avaliar a saúde de uma organização remete também à 
avaliação da saúde das pessoas que atuam no seu desenvolvimento produtivo, assim, é fundamental uma escala de percepção da saúde 
ocupacional para o bem-estar dos funcionários.
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RESUMO

A Iniciação Científica (IC) é um instrumento para introduzir estudantes de graduação na pesquisa científica. No âmbito da Pesquisa Clínica 
(processo de investigação científica envolvendo seres humanos), habitualmente, o aluno é engajado em um projeto em andamento conduzido 
por um docente orientador atuando, geralmente, de forma pontual, em etapas do processo previamente definidas. Sendo essa uma experiência 
importante, muitas vezes, porém, o aluno não está envolvido na fase do processo criativo e da tomada de decisões para definição da pergunta da 
pesquisa (relevância, originalidade, viabilidade), escolha do desenho do estudo e do protocolo de pesquisa (local do estudo, população, 
procedimentos e desfechos clínicos), o que dificulta o desenvolvimento do pensamento científico mais abrangente. O objetivo deste projeto foi 
criar uma IC em que os alunos fossem os principais responsáveis por todas as etapas de criação e desenvolvimento do protocolo de pesquisa. O 
projeto se inicia no final de 2015, a partir da demanda de estudantes do 6º período de Medicina por uma IC em Pesquisa Clínica. Baseado na 
expertise anterior do orientador, surgiu então a proposta de “Avaliação do risco cardiovascular da população de adultos jovens residentes na área 
de abrangência da Unidade Básica de Saúde vinculada à Universidade”, que é um dos mais importantes cenários de prática do nosso curso. O 
desenho do estudo foi a criação de uma coorte populacional com uma fase transversal de captação dos participantes e uma fase longitudinal de 
acompanhamento a longo prazo. Os próprios alunos desenvolveram o protocolo de pesquisa, submetido por eles ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da Instituição, os formulários (cadastro, questionários e rotinas para realização dos exames) e um banco de dados que é alimentado 
semanalmente por eles. Anualmente há um processo seletivo para alunos do 2º ao 8º período, com tempo mínimo de permanência no projeto de 
12 meses, sendo o treinamento realizado pelos mais antigos. Os alunos são organizados em equipes que atuam na captação dos participantes de 
pesquisa e os bolsistas são responsáveis pelos diferentes braços do estudo: hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono, perfil metabólico e 
renal, fundoscopia e eletrocardiograma. Iniciadas as atividades em março de 2016, o estudo LapARC já obteve resultados robustos. Já foram 
cadastrados 563 indivíduos, realizados 490 questionários de sono, 387 MRPAs, 317 ECGs e 295 exames laboratoriais. Já foram treinados 88 
alunos. No momento, 33 atuam em 10 equipes de atendimento (1 chefe de equipe e 2 alunos), 1 equipe de busca ativa (ações educativas na 
comunidade alvo) e 5 equipes responsáveis pelos braços do estudo, além de um coordenador geral (bolsista PIBIC/CNPq) que acompanha todo o 
processo de desenvolvimento do projeto. Atualmente temos 8 bolsas institucionais, 2 da FAPERJ e 1 do CNPq. Já obtivemos financiamento 
também do CNPq e da FAPERJ para criação e manutenção da infraestrutura. Os alunos participam das análises parciais do estudo, preparando 
resumos para Congressos já apresentados em 4 eventos Internacionais e 12 nacionais. Já promoveram 2 eventos científicos dentro da Instituição 
e estão em fase final de preparação de 5 artigos científicos com os primeiros resultados obtidos. Essa experiência se baseia no aluno como parte 
do processo do aprendizado, que ao invés de ocorrer pela simples transferência de conhecimento, cria possibilidades para a produção criativa e 
para a autonomia do estudante. Em conclusão, vemos que essa experiência tem despertado a vocação acadêmica dos estudantes, introduzindo-
os no domínio do método científico e proporcionando ao aluno, orientado por um pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos e o desenvolvimento do pensar científico crítico e criativo frente aos confrontos diretos com os problemas de pesquisa.
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RESUMO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está fortemente relacionada com a hipertensão arterial (HAS) e o risco cardiovascular (CV). Além de aumentar 
a morbimortalidade CV dos indivíduos, seus sintomas como ronco e sonolência excessiva diurna (SED) prejudicam a qualidade de vida dos 
portadores da doença. OBJETIVOS: Avaliar a associação entre SED e risco cardiovascular em uma população jovem assistida por uma Unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio de Janeiro - Estudo de coorte. MATERIAIS E MÉTODOS: Esse estudo populacional transversal incluiu 
adultos entre 20 e 50 anos registrados na ESF/Lapa. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição. Foram obtidas as 
características sociodemográficas e antropométricas, além dos fatores de risco CV clássicos. A pressão arterial (PA) de consultório foi obtida 
calculando a média de 2 aferições (Omron-705CP) e todos foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Todos 
foram submetidos a avaliação laboratorial (perfil glicídico e lipídico). O risco de AOS foi avaliado pelos questionários STOP-BANG (SB) e a Escala de 
Sonolência de Epworth (ESE). Foi considerada SED a pontuação maior ou igual a 10 na ESE. RESULTADOS: 391 indivíduos foram analisados [38,9% 
homens; idade média de 38,9 +/- 8,8 anos]. 143 (36,6%) desses indivíduos possuíam SED. Os indivíduos com SED têm maior prevalência de 
obesidade (34% vs 19%, p=0,002) (maior IMC, circunferência abdominal e cervical), dislipidemia (43% vs 30%, p=0,011) e síndrome metabólica 
(13% vs 7%, p=0,04). Destes, 31,5% também apresentaram alto risco para AOS pelo SB. Não houve relação entre SED e HAS (27% vs 21%,p=0,22) e 
indivíduos com e sem SED apresentaram PA de consultório e de MRPA semelhantes. Em relação ao número de fatores de risco CV, 54,5% dos 
participantes com SED apresentaram 2 ou mais fatores de risco CV versus 35,1% daqueles sem SED (p<0,001). DISCUSSÃO: A SED, um dos 
sintomas cardinais de AOS, em nosso estudo não se relacionou com níveis pressóricos elevados, porém mostrou forte relação com o risco CV 
aumentado se associando a um perfil metabólico adverso. Futuramente será avaliado através de polissonografia se a Escala de Epworth será um 
bom rastreio para AOS nesta população, ou se seria um marcador de risco CV independente da presença de AOS. CONCLUSÃO: A sonolência 
excessiva diurna se correlacionou com um perfil metabólico adverso (obesidade, dislipidemia e síndrome metabólica) porém não se associou à 
hipertensão arterial.
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RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida como a perda da integridade de qualquer órgão que compõe o sistema urinário por algum patógeno. 
Porém, o uso indiscriminado possibilita a seleção e o aparecimento de bactérias resistentes, resultando, desse modo, na menor eficácias dos 
fármacos, tempo prolongado de internação e maior custo do manejo e taxa de mortalidade. OBJETIVO: Avaliar o perfil de sensibilidade aos 
antimicrobianos em uroculturas de pacientes com ITU atendidos, a partir de uroculturas coletadas no Laboratório de Análises Clínicas Vicente 
Lemos na cidade de Juazeiro do Norte – CE, no mês de dezembro de 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico, documental, 
em corte transversal, com coleta dos dados retrospectiva a partir da base de dados do Laboratório de Análises Clínicas do Cariri Vicente Lemos 
que coleta o material de moradores da região do Cariri. Os dados avaliados pertecem a uroculturas positivas e negativas de pessoas com ITU no 
período de 01/11/17 a 31/12/17. RESULTADOS: Foi analisado um total de 835 amostras de exames de cultura de urina automatizados 
provenientes do período de 01 de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Destas, 224 amostras foram positivas em comparação a 611 
resultados negativos nos quais não foram realizados teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Salienta-se que foram consideradas positivas 
exclusivamente as amostras com mais de 100.000 UFC/ml de urina.O resultado das amostras positivas é a somatória de três grupos. Em ordem 
crescente, foi detectado 04 amostras em que houve crescimento variado de colônias de bactérias; 30 uroculturas apresentando um crescimento 
compatível coma flora vaginal sugestiva de Lactobacillus sp. (Bacilos de Dordelein) e 190 resultados dos quais houve crescimento de 
microorganismos específicos. Desta forma, excluindo-se as amostras com resultados “falso-positivo” já que não são compatíveis com o critério de 
inclusão, essas amostras foram excluídas da realização dos testes de antibiograma. Com relação aos resultados positivos, foram testados 36 tipos 
de antimicrobianos. Destes, os antibióticos que demonstraram mais amostras avaliadas foram: ciprofloxacina, norfloxacina, ampicilina, 
gentamicina, ácido nalidíxico e nitrofurantoína. Em contrapartida, poucos resultados foram obtidos com ampicilina/sulbactan, ceftazidima e 
imipenem; visto a possibilidade de que tais medicamentos componham esquemas específicos no manejo de infecções bacterianas. Ao avaliar o 
perfil de resistência das 190 culturas de urinas, foi determinado que os antibióticos com maior perfil de resistência nas ITU’s foram: Ampicilina 
54,21%, Ácido Nalidíxico 50,52%, Norfloxacina 37,89%, Ciprofloxacina 30,52%, Cefalotina 30%, Trimetropim/Sulbactan 22,10% e Ceftriaxona 
21,05%. Em paralelo, a Vancomicina, rifampicina, imipenem, linezolida e colistina revelaram nenhuma amostra de caráter resistente, pelo justo 
fato de que são antibióticos intrínsecos a esquemas específicos de infecções. CONCLUSÃO: Excetuando-se os antibióticos de uso restritos a certas 
infeções, as  cefalosporinas de terceira geração revelam como boa alternativa para o manejo empírico de ITU. Idade e sexo são variáveis 
determinantes na frequência de isolamento de uropatógenos e na prevalência da suscetibilidade antimicrobiana; e os microrganismos mais 
prevalentes já não respondem satisfatoriamente a parte dos antimicrobianos amplamente utilizados. É fundamental que o médico considere tais 
informações no momento da decisão terapêutica e preze pelo uso racional do antimicrobianos, sobretudo aqueles de largo espectro como as 
fluoroquinolonas e beta-lactâmicos.
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RESUMO

O aumento progressivo da resistência antimicrobiana entre pacientes com pneumonia associada a hospitalização (HAP), e infecções de pele e 
estruturas subjacentes, representa um grande desafio para os médicos. Embora os agentes beta-lactâmicos inicialmente fossem eficazes no 
tratamento de infecções estafilocócicas e gram-positivas, o aumento contínuo de Staphylococcus aureus meticilina-resistentes (MRSA) 
desencadeou a dependência de agentes não-lactâmicos para tratamento, em especial à Vancomicina, que também começou a apresentar 
ineficácia diante de algumas cepas resistentes. Objetivos:  Dada a magnitude do problema da resistência antimicrobiana, nosso trabalho busca 
elucidar o Ceftobiprole - uma nova cefalosporina, tida como de quinta geração, forma ativa do pró-fármaco Ceftobiprol-Medocaril, com atividade 
contra bactérias Gram-negativas, mas, sobretudo Gram-positivas. Metodologia: A busca eletrônica foi conduzida no período 20 de fevereiro de 
2019 – 15 de Abril de 2019 utilizando as seguintes bases de dados: ScienceDirect e PUBMED.  Como estratégia de busca, foi adotada uma 
pesquisa avançada por meio de palavras-chave representativas dos descritores da área de interesse do trabalho. Foram utilizados os seguintes 
descritores, em idioma em Inglês, na plataforma ScienceDirect: “ceftobiprole case report” (356 resultados) ““ceftobiprole in vitro” (429 
resultados) “ceftobiprole clinical trials” (364 resultados) “ceftobiprole MRSA” (461 resultados).Os descritores “ceftobiprole clinical trials” (267 
resultados) “ceftobiprole case report” (77 resultados) foram buscadas na plataforma PUBMED. Os critérios de inclusão foram: artigos completos e 
capítulos de livro publicados no período de 2005 a 2019; digitalizados no idioma inglês; descrição da metodologia empregada; apresentação 
consistente dos resultados encontrados; para estudos in vitro - as bactérias fossem isoladas de infecções em pacientes ou que fossem cepas 
isoladas sob normas internacionais;  para ensaios clínicos, os critérios utilzados foram ensaios clínicos de fase II e III com resultados finais 
descritos. Foram excluídos trabalhos com: conflito de interesse; menos de 20 cepas para estudos in vitro; resultados tendenciosos; conclusão 
discrepante com os resultados obtidos/apresentados. Os artigos foram lidos conforme ordem de relevância exposta pelas plataformas, onde após 
leitura foram selecionados um total de 41 artigos, que compõem as referências deste estudo. Resultados: Depreende-se que o Ceftobiprole 
possui ampla cobertura contra diversos patógenos, sobretudo os gram-positivos; com destaque para estafilococos e seu subgrupos (MSSA, 
MRSA), e também entereococos resistentes à vancomicina. Estando bem indicada desde pneumonia nosocomial, até infecções valvares protéticas 
por estafilococos, além de ser indicada para infecções complicadas de pele estruturas subjacentes, sendo seu uso na Europa consensual para tal 
enfermidade, podendo torna-se uma opção no arsenal terapêutico também no Brasil. A eficácia contra gram-negativas também é constatada na 
maioria dos estudos in vitro, contudo, para determinadas bactérias gram-negativas que apresentam fenótipo ESBL, a quais destacam-se: 
Pseudomonas aeruginosa, K.pneumoniae mostrou ineficácia. Conclusões: Dada a crescente expansão dos índices de cepas de Estafilococos 
resistentes a vários agentes disponíveis, vislumbrar o uso em território brasileiro não é algo condenável, diante do cenário de escassez de 
recursos possíveis para enfermos graves. Contudo, são necessários estudos que comprovem a eficácia do ceftobiprole com as cepas 
predominantes em território nacional, afim de obter segurança antimicrobiana e minimizar riscos de indução a resistência.
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RESUMO

As tecnologias analíticas de alto rendimento para gerar dados de alto conteúdo (tecnologias "omics") culminam com a geração de dados em larga 
escala e disponibilizados para acesso. Nesse contexto, a biologia computacional e a biologia de sistemas proveem a possibilidade de integração 
desses resultados e a caracterização molecular de amostras biológicas em condições fisiológicas e patológicas, ampliando significativamente o 
número de novas questões e hipóteses que podem ser formuladas a partir de um conjunto de estudos já realizados. Particularmente, abordagens 
de biologia de sistemas em imunologia buscam medir diversas atividades imunológicas como uma forma de definir novas relações funcionais, 
celulares e moleculares, e de descobrir fenômenos previamente desconhecidos. Além disso, essas abordagens formam uma ferramenta 
tecnológica inovadora que busca contribuir para uma compreensão mais integral do sistema imune. Assim, a análise dos perfis e níveis de 
transcrição gênica em uma determinada amostra, a partir de sequenciamento em uma escala que abrange todo o genoma, definida como 
transcriptoma, pode gerar uma visão global das complexas interrelações presentes no sistema imune. Contudo, nossos estudos preliminares 
sobre a disponibilidade de bases de dados que possam ser empregadas no estudo de amostras de enfermidades imunológicas em comparação 
com bancos de dados sobre pacientes com câncer, revelaram uma escassez de bancos de dados secundários que integrem informações 
experimentais sobre a expressão gênica de pacientes afetados por doenças de base imunopatológica. Dessa forma, decidimos investigar dados de 
expressão gênica de pacientes com doenças de fundo imunológico a partir da construção de uma base de dados que sirva como ferramenta 
online para promover o avanço da imunologia de sistemas. Inicialmente, avaliamos a disponibilidade de dados obtidos a partir experimentos de 
expressão gênica com amostras de pacientes com doenças de fundo imunológico e depositados nos bancos de dados primários do NCBI (National 
Center for Biotechnology Information). Foi realizada uma busca no banco de dados BioProject visando identificar e quantificar os experimentos de 
expressão gênica realizados com amostras de pacientes. Detectou-se 455 registros correspondentes a experimentos de transcriptoma com 
amostras de pacientes portadores de pelo menos uma das seguintes doenças de fundo imunológico: artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, 
distrofia muscular de Duchenne, esclerose múltipla, pênfigo foliáceo, vitiligo, esclerodermia, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Guillain-
Barré, psoríase, doença de Graves, miastenia gravis e vasculites. Dentre esses experimentos, foram encontrados 65 “bioprojects” presentes na 
base SRA, que correspondem a dados obtidos com a tecnologia de RNA-seq. As informações relativas aos experimentos, como a metodologia de 
sequenciamento e os dados clínicos dos pacientes, foram coletadas e sistematizadas em um único dataframe. Essa informação está sendo 
validada manualmente para compor o grupo de metadados que será introduzido na primeira versão da plataforma PExPID (“Platform for 
EXploring gene expression data from Patients with Imune-mediated Diseases”). Com base nesses metadados serão planejados experimentos de 
bioinformática com o intuito de indetificar genes diferencialmente expressos e redes de co-expressão gênica que podem revelar uma correlação 
com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições imunopatológicas. Em conjunto, o desenvolvimento de um 
banco de metadados associado a uma plataforma de acesso via web e as análises dos experimentos de transcriptoma podem resultar em avanços 
para estudos de sistemas em imunologia médica.
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RESUMO

O coma mixedematoso representa um estado descompensado de hipotireoidismo grave não tratado. É uma emergência endocrinológica, 
podendo ser fatal caso não seja tratada. A causa mais comum de hipotireoidismo que, associado ao fator precipitante, resulta nesse quadro de 
coma é a Tireoidite de Hashimoto. No hipotireoidismo grave se mantém, ainda que precariamente, a homeostase através de mecanismos 
neurovasculares. O aparecimento concomitante de fatores que diminuam o volume sanguíneo, alterem a hematose e o controle ventilatório ou 
impactem sobre o sistema nervoso ou na função renal, culminam no coma mixedematoso. O objetivo geral do presente trabalho é conseguir 
analisar de maneira completa as alterações fisiopatológicas que acontecem no coma mixedematoso, associando-as com a clínica desse quadro. 
Nesse sentido, os autores desta revisão bibliográfica consideram ser de extrema importância o estudo desta relação, visto que muitas vezes esta 
é essencial para uma compreensão integral da doença e é, ainda assim, pouco abordada e discutida durante o curso médico. O método utilizado 
na elaboração deste trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica abrangendo publicações (artigos científicos e livros acadêmicos de Fisiologia 
Humana) dos últimos 15 anos. Os artigos foram pesquisados a partir de uma busca nas bases de dados “Scielo”, “Pubmed” e “LILACS”, com as 
palavras chaves: “hypothyroidism nervous system”, “coma mixedematoso”, “myxedema coma”, ““pathophysiology myxedema coma”, 
“pathophysiology hypothyreosis”. A patogênese do coma mixedematoso deriva de múltiplos fatores. Do ponto de vista cardíaco, observa-se 
redução do ionotropismo cardíaco, bradicardia com redução do volume sistólico e aumento da vasoconstrição periférica. Do ponto de vista do 
líquido intersticial, observa-se a perda da inibição da síntese de ácido hialurônico, colágeno e fibronectina, favorecendo a formação do mixedema, 
e que possui como implicação o sequestro de volume plasmático ativo, com consequente hipovolemia sistêmica. A redução da volemia 
plasmática e bradicardia, por sua vez, levam à menor ativação de barorreceptores aórticos e carótideos, o que numa hiperativação simpática. Em 
relação ao balanço eletrolítico, o aumento do tônus arteriolar renal leva à redução da síntese de renina e à redução da taxa de filtração 
glomerular, reduzindo mais ainda a volemia e estimulando síntese de vasopressina, que atua nos túbulos e ductos coletores elevando a expressão 
e migração de aquoporinas do tipo 2 para a membrana basolateral, o que irá acarretar a hiponatremia. No que concerne o sistema nervoso, 
observa-se frequente polineuropatia, com especial ocorrência de desmielinização do nervo frênico, que gera uma hipercapnia. É válido ressaltar o 
incremento de insulina, por menor inibição das prohormônio convertases, e redução da atividade do glucagon, pela maior atividade da enzima 
fosfodiesterase. Assim, a hipovolemia, hipoglicemia, redução da saturação de oxigênio, acidose respiratória e edema cerebral, levam a um 
rebaixamento da consciência, com dano neural difuso, sendo principalmente demonstrado pela perda celular no vérmis ântero-superior, o que 
acarreta distúrbios da marcha. No coma mixedematoso, portanto, ocorre uma falha da homeostasia devido à deficiência dos hormônios 
tireoidianos associada a um fator desencadeante. Dessa maneira, o coma mixedematoso, embora relativamente raro, é uma realidade para qual 
os médicos devem estar preparados para identificar e lidar em suas carreiras. Visto que esse quadro pode ser revertido de maneira eficaz se for 
percebido a tempo, é fundamental que o médico generalista possua o conhecimento sobre a fisiopatologia da doença e consiga relacioná-la com 
a clínica. Desse modo, ele poderá garantir um diagnóstico rápido e preciso, melhorando a sobrevida de seus pacientes. Corroborando para que 
este tema seja abordado e discutido durante a formação acadêmica do estudante de medicina.
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RESUMO

A incidência crescente do dengue e a circulação de outros arbovírus de relevância para a saúde pública, como zika e chikungunya, impõem um 
novo desafio para a vigilância epidemiológica. Apesar da crescente produção de kits diagnósticos específicos para dengue, alguns testes rápidos 
aplicáveis no ponto de cuidado, a utilização destes recursos em larga escala não é factível, particularmente durante epidemias. Sendo assim, 
apesar da menor acurácia, os critérios de definição clínica ainda são úteis para a vigilância epidemiológica de arboviroses, para o monitoramento 
dos casos, identificação oportuna de surtos ou epidemias e para orientar o tratamento. Dentre as três arboviroses citadas anteriormente, dengue 
está associada à maior letalidade. O manejo clínico dos casos de dengue está baseado na reposição hídrica e identificação de sinais de alarme 
para uma evolução potencialmente grave. A Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou duas diretrizes (1997, revisada em 2009), com 
recomendações para o diagnóstico e monitoramento dos casos, que foram adaptadas para as diferentes regiões do mundo. Objetivos: Comparar 
os critérios de definição clínica e os sinais de alarme de dengue das diretrizes governamentais internacionais e nacionais; e avaliar a qualidade da 
evidência que fundamentou a adoção destes critérios. Métodos: Estudo de análise documental. Foram revisadas três diretrizes de dengue: OMS 
(2009), Organização Panamericana de Saúde (OPS, 2016) e Ministério da Saúde do Brasil (MS, 2016). Para avaliar a qualidade da evidência, 
considerou-se a presença de três dos oito critérios pertencentes ao domínio ‘rigor do desenvolvimento’ do instrumento AGREE II (The Appraisal 
of Guidelines for Research & Evaluation): uso de métodos sistemáticos para a busca, descrição dos critérios de seleção das evidências, forças e 
limitações do conjunto de evidências que embasaram as recomendações. Resultados: A definição de caso suspeito de dengue foi semelhante 
entre as três diretrizes e consideram a residência ou viagem para área endêmica de dengue, a presença de síndrome febril aguda associada a pelo 
menos dois dos seguintes sinais e sintomas clínicos: náuseas/vômitos, rash, dores (cabeça, músculos ou articulações), prova do laço positiva e 
leucopenia. A diretriz brasileira adicionou petéquias à esta listagem. Além disto, a OPS (2016) e MS (2016) consideram como caso suspeito, toda a 
criança com síndrome febril aguda sem etiologia aparente.  Dor abdominal, vômitos persistentes, derrames cavitários, sangramento de mucosas, 
fígado palpável a mais de 2 cm do rebordo costal esquerdo, letargia/irritabilidade constam como sinais preditores de gravidade em todas as três 
diretrizes. A diretriz OMS (2009) considera o aumento do hematócrito concomitante a rápida diminuição da contagem de plaquetas, diferente das 
demais, que valorizam o aumento progressivo do hematócrito, sem menção às plaquetas. Hipotensão postural/lipotimia foi descrita na OPS 
(2016) e MS (2016), mas não consta da OMS (2009). Quanto a qualidade da evidência, nenhuma destas diretrizes apresentou a estratégia de 
busca, a descrição dos critérios de seleção das evidências, as forças e limitações dos estudos, ou sequer citou as referências que fundamentaram 
a adoção destas definições ou listagens de sinais de alarme. Conclusão: Estes resultados evidenciaram poucas diferenças entre os critérios de 
suspeição clínica de dengue, mas que podem afetar a comparabilidade dos dados de vigilância epidemiológica adotado por diferentes países. 
Apesar de haver publicações sobre a acurácia de regras de predição clínica para o diagnóstico de dengue, incluindo a avaliação do critério da OMS 
(2009), estas referências não foram citadas  nas diretrizes avaliadas, o que pode reduzir a credibilidade destas recomendações.
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RESUMO

Esta revisão buscou responder a seguinte questão de pesquisa: O uso de Sistemas de Prescrição Eletronica reduz a incidência de erros de 
dosagem ou eventos adversos a medicamentos em diferentes settings de atendimento pediátrico (ambulatório, enfermaria, unidade de 
tratamento intensivo e emergência). Trata-se de um Revisão Sistemática registrada na Plataforma PROSPERO sob o número CRD42019126590 e 
que segue a diretriz metodológica PRISMA. A busca realizada em todas as linguagens, desde a incepção até julho de 2018, nas bases Medline 
PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, Lilacs, Ibecs, Cochrane Library, PAHO, Wholis, CidSaúde. Foram incluídos estudos de intervenção do 
tipo antes-depois e quasi-experimentais, os termos de busca combinaram “crianças ou pediatria, efeitos adversos, erro de medicação, prescrição 
eletrônica”. Foi realizada leitura independente em duplas, empregando software Mendeley dos resumos e artigos completos incluídos com 
extração de resultados e síntese qualitativa em tabelas. Os dados extraídos incluíram: autor (ano); país; local (UTI, emergência, enfermaria, 
ambulatório); tamanhos amostrais de pacientes e prescrições; tipo de sistema computadorizado; intervalos entre as coletas e períodos de coleta 
(pré e pós intervenção); idade dos pacientes (recém-natos, lactentes, crianças), clínica ou especialidades (quimioterapia, anti-infecciosos); 
incidência (%) e riscos relativos com IC de 95%; pontuação na escala de qualidade ou robustez do desenho do estudo original Garg (composta de 
quatro itens em um total de 8 pontos: são ponderados o tamanho amostral, critério de seleção, apresentação de resultados, possíveis vieses.). Foi 
executada com o pacote Metan do  software R uma metanálise de efeitos aleatórios dos Riscos Relativos (RR) de erros de dosagem em 
enfermaria. Foram identificados 306 estudos, dois quais foram exlcuídos 28 duplicados. Dos 278 resumos lidos, 71 foram elegíveis para ler os 
textos completos e 24 incluídos na revisão. A maioria dos estudos (19) foi realizada nos Estados Unidos. Os demais Alemanha, Inglaterra, Israel, 
Canadá, Irã e Taiwan. O período compreendeu os anos entre 1998 a 2018. Entre os artigos incluídos 10 analisaram SPE e 15 analisaram SPE 
acrescido de Sistema de Apoio à Decisão. Os tamanhos amostrais variaram de 175 a 10.000. O total de prescrições foi 184.838. Foram estudados 
cinco softwares diferentes no cenário de UTI. Os períodos de coleta pré- e pós foram de um a dois meses, exceto um estudo com dois anos de 
coleta. O intervalo de coleta foi na maioria de 12 meses, um estudo com intervalo curto de 4 meses. A qualidade metodológica obtida apresentou 
a seguinte distribuição: excelente a bom um total de treze artigos (8 pontos (4 artigos); 7 pontos (4 artigos); 6 pontos (4 artigos); 5 pontos (1 
artigo)) e pontuação baixa em doze artigos: 4 pontos (1 artigo); 3 pontos (2 artigos), 2 pontos (8 artigos) e 1 ponto (1 artigo). Dois dos estudos em 
UTI relataram nominalmente que na fase pós os erros gerais foram eliminados (pré 13%; pós zero)ou reduziram dramaticamente (pré 98 casos -
pós três). Um estudo evidenciou o mesmo para subdose (9,5% com zero caso na fase pós) e por overdose (3,8% comparado a nenhum caso na 
fase pós). Outros estudos quantificaram redução de 36% em erros de subdosagem e redução de 16% em erros de superdosagem em lactentes e 
redução de 30,1 para 0,2 erros gerais a cada 100 prescrições resultado em um RR de 150 risco maior sem o uso de SPE. Quatro dos oito estudos 
em enfermaria informaram redução em erros gerais de prescrição sendo este risco 36%, 45%, 67% e 74% menor. Contribuíram para síntese 
quantitativa quatro artigos em enfermaria, num total de 19.394 prescrições e a metanálise por modelo de efeitos aleatórios indicou efeito 
protetor com redução de 51% nos erros de dosagem, quando foi utilizado sistema de prescrição computadorizado (RR= 0,49 IC 95% 0,35 – 0,70) p 
< 0,0001. Assim os resultados favoráveis mais expressivos ocorreram em enfermarias pediátricas.
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RESUMO

A doença meningocócica é um problema significativo do ponto de vista da saúde pública, acima de tudo quando analisamos a evolução do quadro 
clínico dos pacientes por ser uma doença de rápido desenvolvimento e potencialmente fatal, à medida que a progressão para complicações 
graves e morte pode ocorrer em horas. Aos sobreviventes, pode causar sequelas irreversíveis, como perda da audição, problemas neurológicos e 
até amputação de membros. A patogenicidade da N. meningitidis em causar DM é definida pelas propriedades de virulência das diferentes cepas 
do meningococo, das características do portador, da dinâmica de exposição ao microrganismo e da susceptibilidade imunológica do indivíduo. A 
colonização da mucosa do trato respiratório superior constitui a etapa inicial para o estabelecimento do estado de portador e doença 
meningocócica invasiva. O portador assintomático é o principal elemento na cadeia de transmissão do meningococo e a sua manutenção em 
natureza, mesmo durante períodos epidêmicos. Os fatores que promovem alterações do estado de portador sadio em doença invasiva são 
poucos conhecidos. A taxa de portadores sadios é estimada em cerca de 10%. No Brasil, a doença meningocócica é considerada endêmica, com a 
ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Um estudo recente publicado por Moraes et al, 2015, avaliando uma população de 11-19 anos na 
cidade de Campinas, estado de São Paulo, mostrou uma taxa de colonização de 9,9%. Nesse contexto, avaliar a prevalência do portador sadio do 
meningococo em nasofaringe/orofaringe é essencial para compreensão dos fatores relacionados a infecção por esse microrganismo, sobretudo 
no que diz respeito aos fatores de risco relacionados, como a exposição ao meningococo em estudantes de medicina, que estão em maior 
contato com o ambiente hospitalar. Objetivo geral: Avaliar a dinâmica da colonização por Neisseria meningitidis nos alunos da Faculdade de 
Medicina da Universidade Estácio de Sá em dois momentos distintos com um intervalo de cinco meses. Desenho de estudo: Estudo de coorte da 
colonização por Neisseria meningitidis. Resultados Parciais: Até o momento tem se o resultado de 29 estudantes. Destes, 15 do primeiro período 
e 14 do oitavo período. Dos 15 estudantes do primeiro período, 5 foram vacinados, 8 não souberam informar e dois não responderam esse item, 
enquanto dos 14 alunos do 8 período, 9 foram vacinados e 5 não souberam informar. Dos 5 alunos do 1 período que afirmaram terem sido 
vacinados, apenas um sabia o tipo de vacina, enquanto dos 9 estudantes do 8 período apenas 1 não sabia informar qual vacina que havia 
recebido. Dos 14 vacinados o tipo de vacina utilizado foi recombinante B em 7; conjugada C em 4; conjugada ACWY em 2; polissacarídeo em 2 e 
um estudante não sabia informar se conjugada C ou ACWY. Três estudantes foram vacinados com mais de um tipo de vacina. Apenas um 
estudante soube informar o número de doses recebidas. Dos 26 alunos que responderam o tipo de moradia, 24 moravam com seus pais, 1 só, 1 
com colegas, nenhum em alojamento. O número de cômodos variou de 3 a 11. O número de indivíduos que dormiam no mesmo quarto do aluno 
variou entre 0 e 1, média 0,2 indivíduos além do próprio estudante. Tabagismo passivo intradomiciliar foi relatado por 5 alunos, nenhum ativo. 3 
alunos afirmaram ser etilistas sociais e nenhum fazia uso de cocaína. Treze alunos relaram algum tipo de alergia. Nenhum aluno apresentava 
predisposição para o desenvolvimento de doença meningocócica. Quatro alunos relataram síndrome gripar dentro dos 15 dias que antecederam 
a coleta da secreção de nasofaringe. Nenhuma das amostras de secreção de nasofaringe revelou crescimento de Neisseria meningitidis. 
Discussão: O resultado encontrado contrasta com os dados da literatura, onde o percentual de portadores sãos é de 10%. Isto provavelmente se 
deve ao pequeno número de amostras coletadas até o momento. Interessante observar que os estudantes do 8 o período tinham um maior.
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RESUMO

A instilação tópica de anestésicos ocorre diariamente e frequentemente nos consultórios ou clínicas oftalmológicas. Os anestésicos tópicos são 
usados para facilitar ou permitir a realização de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos como por exemplo: exames de fundoscopia,  tonometria 
de contato ou aplanação,  microscopia especular,  testes de adaptação de lentes de contatro rígidas, biomicroscopia de olhos queimados ou 
traumatizados, retirada mecânica de corpos estranhos corneanos ou conjuntivais, aplicação de injeções conjuntivais, ou intraoculares, biópsias 
excisionais ou incisionais de tumores oculares conjuntivais, etc. A vaporização é uma via terapêutica usada frequentemente na medicina para 
prevenção e tratamento de várias doenças. O uso de anestésios oculares  aplicados a distância por vaporizador com o olho previamente fechado 
pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com:  blefarohematoma ou infecções cutâneas na face(que dificultam  a abertura 
palpebral e tornam sensíveis o toque dos dedos na pele das pálpebras); em pacientes adultos que apresentam desconforto emocional a 
instilação; em crianças que evitam abrir os olhos após sentir ou lembrar que a gota provoca ardência a instilação . Após extensa revisão 
bibliográfica em bases de dados como: Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a eficácia anestésica de qualquer 
medicação anestésica tópica ocular, inclusive as disponíveis comercialmente na forma de gotas,  por vaporização em olhos fechados. Objetivos: 
comparar a eficácia anestésica corneana do cloridrato de proximetacaína a 0,5% por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota 
em olho aberto em indivíduos que irão realizar exame de tonometria de aplanação. Avaliar o nível de dificuldade e a praticidade entre os 
métodos de administração. Métodos: Este estudo foi um ensaio clínico controlado, randomizado, pareado e mascarado realizado entre agosto de 
2018 e maio de 2019, envolvendo 100 olhos de 50 pacientes na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que 
comprometam a sensibilidade corneana. Foi instilada 1 gota de cloridrato de proximetacaína a 0,5% em um olho aberto e foi feita aplicação de 
vaporizador do mesmo colírio no olho contralateral estando este fechado. A sensibilidade corneana foi medida com estesiômetro de “Cochet e 
Bonnet” antes da aplicação, 1, 5, 10 e 15 minutos após. O processo de instilação ou vaporização foi observado quanto a sua adequação técnica. 
Após o processo foram feitas perguntas ao paciente, avaliando o nível de facilidade e dificuldades percebidas de ambos os métodos. O estudo foi 
publicado na Rede Brasileira de Ensaios Clínicos. Resultados: As médias da estesiometria nos olhos instilados por gota (grupo controle) antes da 
administração tópica, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos após foram respectivamente: 5,72; 0,42; 0,84; 1,6; e 3,02. Nos olhos 
vaporizados, os valores para os mesmos tempos foram: 5,66; 078; 1,26; 1,74 e 3,08. O teste de ANOVA para 2 fatores e medidas pareadas 
demonstrou diferença significativa entre os grupos em função do tempo e ausência de diferença significativa entre grupos ou interação entre os 
grupos. Em relação à instilação de gotas, 98% consideraram a experiência fácil ou muito fácil, 0% nem fácil nem difícil e 2% difícil ou muito difícil. 
Em relação à vaporização, os valores foram, respectivamente, de 96%, 4% e 0%. A média de instilações e vaporizações foi semelhante e não 
houve toque de tecidos oculares com o colírio ou vaporizador. Conclusão: A instilação de gotas em olhos abertos e a vaporização de olhos 
fechados apresentou efeito anestésico semelhante. Foi possível a realização do exame de tonometria de aplanação entre 1 e 5 minutos da 
anestesia.  O nível de facilidade foi maior para os pacientes vaporizados e a praticidade da aplicação foi semelhante para os dois grupos.
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RESUMO

A vitamina D é um hormônio esteroide, que atua na regulação do metabolismo do fósforo, do cálcio e na mineralização óssea. Baixos índices de 
vitamina D têm sido associados a várias doenças, incluindo asma, câncer, diabetes e artrite. Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada aos 
seus possíveis benefícios imunes e inflamatórios. Sua principal fonte é representada pela formação endógena nos tecidos cutâneos após a 
exposição à radiação ultravioleta B, uma fonte alternativa e menos eficaz é a dieta, responsável por apenas 20% das necessidades corporais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório da Vitamina D através do protocolo experimental de formalina. 
Utilizaram-se camundongos Swiss machos (25 a 30g) divididos em quatro grupos (Vit.D1, Vit.D 0,5, morfina 5mg/kg e Controle), com 8 a 12 
animais por grupos, tratados por uma semana e logo após submetidos ao teste da formalina, que consiste na administração subcutânea na região 
plantar de formalina a 2%(20 µL/pata), a primeira fase do teste começa imediatamente após a injeção da formalina e perdura por 5 minutos 
seguida por um período de quiescência de cerca de 15 a 20 minutos, após o qual desenvolve-se a segunda fase da resposta atingindo o máximo 
entre 30 e 45 min.  Os dados foram analisados por ANOVA e o teste de Student-Newmam-Keuls como post hoc e os resultados considerados 
significativos com p<0.05. No teste da formalina, observou-se que a vitamina D (0,5, 1,0 µg/kg) reduziu em 21 e 9%, respectivamente (p>
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RESUMO

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum sendo caracterizada pela depleção dopaminérgica na via 
nigroestriatal, levando à disfunção motora progressiva e sintomas não-motores, como a depressão. O tratamento farmacológico existente para a 
DP é meramente paliativo além de apresentar diversas reações adversas, o que dificulta a adesão ao tratamento. A neuroinflamação e o estresse 
oxidativo são fatores que podem estar envolvidos na fisiopatologia da DP sendo alvos importantes para tratamentos. A Myracrodruon urundeuva 
(MU), conhecida popularmente como aroeira-do-sertão, tem uso secular e é bastante difundido no Nordeste Brasileiro por suas propriedades 
anti-inflamatórias e antioxidantes, o que a torna uma possível droga promissora na neuroproteção. Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar os efeitos da Fração Metanólica de Myracrodruon urundeuva (FMMU: 10 e 25mg/kg) por 15 dias, via oral, no modelo experimental de DP 
induzido por 6-Hidroxidopamina, através de estudos comportamentais (Campo Aberto e Nado Forçado). Metodologia: O trabalho foi aprovado 
pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-004). Ratos machos Wistar (200-250 g) foram submetidos ou não à lesão unilateral estriatal com 
6-hidroxidopamina (6-OHDA, dois pontos com 12 μg/μL/ponto) e tratados ou não com Fração Metanolica de Myracrodruon urundeuva (FMMU) 
nas doses de 10 e 25 mg/kg (vo). Os animais (n= 5 a 10) foram distribuídos em grupos: Falso-Operado (FO), 6-OHDA, 6-OHDA+FMMU (10), 6-
OHDA+ FMMU (25). Após serem submetidos a cirurgia estereotáxica, os animais foram tratados com FMMU durante 14 dias. Os grupos 6-OHDA e 
FO foram tratados com veículo (agua 1 ml/kg, vo). Após este período os grupos foram avaliados pelos testes de campo aberto e nado forçado. Em 
todas as análises, foram utilizando o teste t - Student e para comparação múltipla dos parâmetros será utilizada a Análise de Variância (ANOVA). 
O nível de significância entre os grupos foi determinado pelo teste de Student-Newman-Keuls como post hoc. Foram consideradas 
estatisticamente significantes valores de p< 0,05. No teste do campo aberto (avaliação da atividade locomotora), o grupo 6-OHDA reduziu em 
46% o número de cruzamentos quando comparado ao FO, sendo revertido pelo FMMU na dose de 10mg/kg. No teste do nado forçado (atividade 
antidepressiva), o grupo 6-OHDA apresentou um aumento de cerca de 1,6x no tempo de imobilidade em relação ao grupo FO, já o grupo tratado 
com FMMU10 houve uma diminuição de 1,3x no tempo de imobilidade quando comparado ao 6-OHDA. Conclusão: O tratamento com a FMMU10 
foi à dose que apresentou efeitos mais significativos em ambos os testes realizados, portanto, faz-se necessários estudos mais aprofundados com 
outras doses.
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RESUMO

Cada vez mais percebe-se o aumento da incidência de enfermidades relacionadas ao alto nível de exige  ncia do meio, as quais afetam o  sico e 
 s     gico dos     v duos. A Síndrome de Burnout (SB) é um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo 
excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes e/ou estressantes, que demandam muita competitividade ou 
responsabilidade, especialmente nas áreas de educação e saúde. Nos cenários de exercício da prática e residência médica assim como entre 
estudantes de medicina, são observados fatores de risco com potencial de evoluir para a SB.O objetivo deste estudo foi reconhecer fatores de 
risco, a fim de orientar propostas para prevenir a SB promovendo o desempenho e a garantia do equilíbrio físico e mental deste grupo. Foi 
realizado um estudo de corte transversal com dados obtidos através da aplicação do Inventário de Burnout de Maslash (MBI) adaptado para se 
adequar a realidade de alunos de graduação em medicina dos segundo, quinto e nono períodos. As perguntas foram respondidas através da 
plataforma online (googleforms) mediante convite enviado a todos os 422 alunos matriculados nestes períodos na UNESA – Rio de Janeiro e com 
disponibilização do termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram analisados através da ferramenta Microsoft Excel. Resultados: 
Responderam ao questionário 100 (23,7%) alunos sendo 29 (29%) do M2, 38 (38%) do M5, e 33 (33%) do M9, os quais correspondem ao ciclo 
básico, clínico e internato respectivamente. As primeiras seis perguntas do questionário foram no intuito de conhecer o perfil epidemiológico dos 
participantes (período que cursa, matérias fora do período,faixa etária, gênero, estado civil, se tem filhos) e correlacionar possíveis fatores de 
risco com os mesmos. Houve predomínio, como esperado, de alunos do sexo feminino 70%. Da amostragem, 79% na faixa de 17 a 25 anos, 93% 
solteiros, 95% sem filhos e 76% não fazem matérias de outros períodos. As quinze perguntas seguintes,objetivavam identificar fatores de risco 
ligados ao desenvolvimento de SB. Houve certo equilíbrio entre os períodos nestas primeiras questões (M2, M5 e M9), que tem momentos 
distintos na formação e carga horária. No segundo grupo de questões, mais direcionadas á SB, observamos alguns fatores positivos na prevenção 
pois a maioria dos alunos realiza atividades físicas (76%), tem contato com familiares e amigos (88%) e conseguem realizar as obrigações diárias 
(93%). Mesmo com estes dados que podem ser protetores para SB, verifica-se uma maior tendência em manter atividades físicas entre as 
mulheres (40% contra 36%) e menos alunos do M2 (51%) apenas em relação ao M5(81%) e M9 (67%) demonstrando que as diferenças de carga 
horária e obrigações curriculares podem interferir neste dado. Por outro lado, com alguma freqüência reportam; dos que tem sono adequado 
mas se sentem exaustos (94%), insatisfação com o método de ensino (87%), dificuldades para dormir (76%), tem pensamentos negativos (72%), 
não sabem tratar problemas emocionais(72%), tem estresse pelo trânsito (72%) e estão inseguros na faculdade(58%). Nas comparações possíveis, 
foi observada maior insatisfação com o método no M2 (100%) e alguma melhora no M5 e M9 (81%); fazer matérias de outros períodos pode ser 
fator gerador de problemas emocionais (83%) e pensamentos negativos (79%). Conclusão: Com amostra reduzida, é necessária a continuidade e 
ampliação do estudo a fim de obter significância nas comparações entre os dados epidemiológicos e diferentes períodos. Porém foram 
identificados fatores de risco em percentual elevado que servem de alerta para o papel da instituição quanto à prevenção, no que concerne a 
insatisfação com o método de ensino e carga horária, apoio emocional e pedagógico, estímulo a alimentação adequada e resolução de problemas 
pessoais com diagnóstico precoce promovendo ações proativas de busca e de apoio a saúde mental entre os estudantes.
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RESUMO

O adequado controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do diabetes, entretanto este é um objetivo por vezes 
difícil de alcançar. Esta dificuldade é multifatorial. Ela envolve não apenas fatores individuais dos pacientes (má adesão ao tratamento 
medicamentoso, às mudanças de estilo de vida,...) como também fatores da equipe de saúde responsável pelo cuidado. Identificar os fatores que 
influenciam o controle glicêmico e adotar estratégias de melhoria do cuidado pode ser uma estratégia para melhorar a qualidade de vida e 
minimizar as complicações crônicas dos indivíduos com DM2.  Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes com DM2 em acompanhamento, avaliar 
e comparar o controle da doença na atenção primária (Centro de Saúde Escola – CSE) e terciária (Hospital Universitário – HU). Método: Estudo 
observacional transversal descritivo. Foram incluídos pacientes com DM2 em acompanhamento há pelo menos um ano nas instituições e 
excluídas gestantes. Foram coletados dados de prontuário referentes ao tipo de tratamento e parâmetros de controle obtidos da última consulta 
além de situação laboral. Os dados estão apresentados como mediana (p25-p75) ou percentuais. Foram utilizados os testes de Mann Whitney ou 
de Kruskal Wallis para a comparação de variáveis numéricas entre grupos. Resultados: Foram incluídos 386 prontuários (215 HU e 171 CSE). Os 
pacientes do CSE foram mais velhos [67 (59-74) vs 63 (57-69) anos; p<0,001], tiveram maior frequência anual de consultas [3 (2-5) vs 2 (1,6-2,3); 
p><0,001] e menor tempo de doença [9 (5,3-13) vs 16 (8-22) anos; p><0,001] quando comparados com aqueles do HU. Além disso, apresentaram 
menor HbA1c [6,75 (6,0-8,5) vs 8,2 (6,9-9,1)%; p><0,001], maiores níveis de triglicerídeos [139 (93,3-197,5) vs 115,5 (82,3-163) mg/dL; p><0,01]  e 
de HLD-c [50,5 (41-60) vs 46 (39-56,8) mg/dL; p><0,01]. Não houve diferença no tempo de acompanhamento, IMC, PAsist, PAdiast, colesterol 
total e LDL-c. Foi observado pior controle glicêmico (HbA1c) entre os pacientes que tratam com ADO + insulina quando comparados com os que 
usam apenas ADO ou apenas insulina[respectivamente 8,7% (7,6 – 9,9) vs 6,5% (6 – 6,7) vs 8,3% (6,2 – 9,1), p><0,001]. Quando comparados os 
pacientes de acordo com sua atividade, aqueles que estudam/trabalham são mais novos [59,5 (55-66,8) vs 70 (62,3-76,8) anos; p><0,001] do que 
os desempregados/aposentados e têm menor tempo de doença [8 (4,25-13) vs 12,5 (6,3-20) anos; p>
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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo do movimento afetando 1% da população na faixa etária de 65 anos, caracterizada 
pela degeneração dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos na substância negra pars compacta. O tratamento atual da DP esta restrito ao 
alívio sintomático, e até o presente momento não existem agentes capazes de diminuir a degeneração neuronal. A Spirulina platensis é uma 
cianobactéria multicelular filamentosa que pode conter até 74% de proteínas, e tendo em vista a importância do aporte protéico no 
envelhecimento e em doenças neurodegenerativas, avaliou-se no trabalho um dos parâmetros presentes na doença, a atividade locomotora dos 
animais submetidos ao hemiparkinsonismo. O objetivo principal é avaliar os efeitos da fração proteica de Spirulina platensis (FPSp) sobre a 
atividade locomotora  de ratos submetidos ao modelo experimental de Doença de Parkinson através do teste campo aberto. O trabalho foi 
aprovado pelo CEUA da Estácio/FMJ (Protocolo nº 2018.01-12) Foram utilizados 4 grupos de ratos machos Wistar (250-300 g) assim distribuídos: 
FO (não-lesionado); lesionado por 6-OHDA injetada por cirurgia estereotáxica no corpo estriado direito, não tratados; lesionados por 6-OHDA e 
tratados, após a cirurgia esterotáxica, com FPSp (5 e 10 mg/kg, v.o.) durante 15 dias. Após esse período, os animais foram submetidos ao teste 
comportamental campo aberto, no qual se avaliou o numero de cruzamentos, em seguida foram eutanaziados. Os resultados foram analisados 
por ANOVA e Newman-Keuls como teste post hoc e significância para p<0,05.  A atividade locomotora, determinada pelo número de cruzamentos 
(NC) em 5 minutos, mostrou uma redução de 53% no grupo lesionado por 6-OHDA não tratado (10,81±0,8, n=12), quando comparado ao FO 
(23,00 ±1,2 n=14). O grupo lesionado tratado com FPSp na dose de 5 (15,17±1,4, n=14), apresentou uma redução de 28% e a dose de 10mg/kg 
(14,21±1,1, n=13) reduziu 23% quando comparado ao grupo 6-OHDA não tratado. Conclui-se que, as doses estudadas já apresentaram proteção, 
mas que são necessários mais estudos para compreender melhor os riscos associados à DP e a possível contribuição do aporte proteico na dieta 
como estratégia terapêutica adicional, no tratamento de doenças neurodegenerativas, como a DP.
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RESUMO

O curso de Medicina da Universidade Estácio de SÁ – Campus João Uchoa – RJ, aponta no projeto pedagógico a necessidade de uma formação 
discente que inclua metodologias ativas e práticas pedagógicas voltadas para humanização e a integralidade do cuidado. No eixo da Saúde da 
Família, a disciplina Saúde da Família III tem como foco as Políticas Públicas de Saúde, norteando as linhas de cuidado na atenção primária (AP) e a 
gestão do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). A disciplina tem ainda como proposta aprofundar a reflexão do graduando de medicina com 
relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a construção do cuidado em saúde em redes de atenção, a participação 
popular a partir da gestão participativa, bem como, conhecer a percepção do usuário acerca do sistema e dos serviços ofertados. A proposta 
desse estudo foi trabalhar com a representação teatral na parceria com grupo de professores/monitores do curso de teatro. A representação se 
fez através de um caso clínico na Atenção Primária em Saúde (APS) com atendimento previsto nas Ações da Carteira de Serviços na APS. Os 
objetivos foram apresentar os protocolos norteadores da assistência na APS, refletir sobre a prática médica, inferindo a necessidade do 
atendimento médico pautado nas práticas voltadas para humanização, integralidade do cuidado e escuta sensível. A metodologia proposta 
apresentou um caso fictício, onde o paciente é um ator ou monitor de teatro, representando uma necessidade de atendimento na Unidade Básica 
de Saúde (UBS), com diferentes agravos a sua condição de saúde. Os profissionais foram representados pelos discentes, caracterizados como 
médico da Estratégia de Saúde da Família, lotado em uma UBS, capaz de identificar as necessidades de saúde do paciente, traçar um plano 
terapêutico e propor as intervenções. A atividade fortaleceu a importância do trabalho interdisciplinar, a reflexão dos discentes sobre os 
determinantes sociais em saúde; a percepção dos alunos nas condições que propiciam o agravo à saúde mental dos pacientes sob seus cuidados; 
a necessidade das relações empáticas no cotidiano da vida profissional; além dos aspectos que envolvem a responsabilidade e a gestão do 
cuidado na clínica.
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RESUMO

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) é uma lesão de órgão alvo da hipertensão arterial (HAS), associada a alta morbimortalidade 
cardiovascular (CV). O eletrocardiograma (ECG) é o principal meio de rastreio da HVE na atenção primária, sendo os índices de voltagem mais 
utilizados os de Sokolow-Lyon (ISL) e de Cornell (IVC). OBJETIVO: Avaliar o ISL e IVC em uma população jovem cadastrada em uma Unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e sua associação com os principais fatores de risco CV. MÉTODOS: Pesquisa de estudo populacional para 
avaliação de risco CV em adultos entre 20 a 50 anos, cadastrados em uma unidade de ESF no centro do Rio de Janeiro. Foram registradas as 
características sociodemográficas, antropométricas e fatores de risco CV tradicionais. A pressão arterial (PA) no consultório foi a média entre 2 
aferições. Todos foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), avaliação laboratorial (perfil lipídico e glicêmico) e 2 
questionários de rastreio para apneia obstrutiva do sono (AOS): STOP-BANG (SB) e Escala de Sonolência de Epworth (ESE). O ECG foi realizado no 
Wincardio Air cujo software calcula os índices de voltagem. A mediana do ISL foi 20 mm e do IVC de 11 mm, que foram os pontos de corte 
utilizados. RESULTADOS: Foram avaliados 269 indivíduos [38,4% homens, média de idade 39,6 ± 8,7 anos]. Apenas 2 pacientes tiveram critério de 
HVE pelo ISL e 8 pelo IVC. Os indivíduos com ISL aumentado (>20 mm) são principalmente homens e mais jovens. Apresentam maior prevalência 
de sobrepeso (48% vs 34%, p=0,03) e de HAS (35% vs 23%, p=0,03) e PA mais elevada no consultório e na MRPA. Também têm maior risco de AOS 
pelo SB (30% vs 20%, p=0,04). Aqueles com IVC aumentado (>11 mm) são mais frequentemente do gênero masculino, obesos (maior IMC, 
circunferência abdominal e cervical). Também apresentam maiores níveis pressóricos no consultório e na MRPA e têm alto risco de AOS pelo SB 
isolado ou associado à ESE. DISCUSSÃO: Apesar da baixa prevalência de HVE pelos critérios do ECG, os índices de voltagem aumentados se 
associaram a importantes marcadores de risco CV como a obesidade, HAS e AOS nesta população de adultos jovens. A avaliação precoce destes 
índices antes de atingir os critérios tradicionais para HVE talvez possam apontar para um grupo de maior risco CV. CONCLUSÃO: Os índices de 
voltagem aumentados se associaram a fatores de risco CV nesta população jovem e aparentemente saudável.
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RESUMO

A falência hepática (FH) pode ocorrer devido à extensa lesão hepática, a qual pode ser induzida por diferentes etiologias, dentre elas, vírus e 
respostas autoimunes.  A extensa lesão do parênquima hepático pode desenvolver-se como falência hepática aguda (FHA), quando nenhuma 
doença preexistente é detectada; hepatite crônica reagudizada, que combina uma deterioração aguda na função hepática, na presença de 
doença crônica, previamente diagnosticada ou não; doença crônica hepática descompensada preexistente, em fase terminal. Muitos casos de 
doenças hepáticas têm o diagnóstico inicial de FHA. No entanto, quando se faz uma investigação mais precisa, constata-se que boa parte desses 
casos está associada com uma lesão hepática prévia, muitas vezes não detectada anteriormente. Diversos fatores são descritos na literatura, por 
desencadear agravamento da lesão hepática, em pacientes com lesão hepática anterior. Entre esses fatores, se podem citar as infecções virais 
agudas, em pacientes com infecções latentes por herpervírus, ou mesmo em casos de doenças autoimunes, exacerbadas por infecções virais. 
Assim, a presença de infecções latentes por vírus como o Epstein-Barr (EBV) ou citomegalovírus (CMV), assim como de marcadores de 
autoimunidade, precisa ser investigada em pacientes com quadro de lesão hepática reagudizada. Estes dados indicariam condições que poderiam 
predizer uma extensa lesão do parênquima hepático nesses pacientes. O objetivo principal do presente estudo é investigar os aspectos clínicos e 
laboratoriais, possivelmente relacionados com a reagudização de hepatite crônica, em pacientes com diagnóstico inicial de FHA, por meio da 
análise dos prontuários. Foram analisados os prontuários dos pacientes com quadro de FH. Os dados desses prontuários estão armazenados no 
setor de arquivos médicos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV), 
ambos no Município do Rio de Janeiro. O protocolo da pesquisa foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). 
Todas as informações estão sendo mantidas em sigilo. Os dados obtidos foram transferidos para o programa GraphPad Prism 6. A análise 
estatística foi realizada com o teste T não paramétrico (Mann-Witney) quando analisadas duas variáveis independentes ou o teste de Anova não 
paramétrico (Kruskal-Wallis) quando analisadas três ou mais variáveis independentes. Os resultados foram considerados significativos quando o 
valor de P foi menor que 0,05 (P<0,05). No total, foram analisados dados de 37 pacientes com diagnóstico de FH, com idade entre 1 e 67 anos 
(média de 29 anos). Entre esses pacientes, 5 (13,5 %) tinham marcadores de hepatite autoimune e 8 (21,6 %) tinham marcadores de infecções por 
herpesvírus. Não foi possível identificar dados significativos sobre a presença de marcadores histopatológicos que pudessem indicar quadro de 
lesão hepática pregressa, pois somente dois pacientes tinham histopatologia de fibrose hepática. No entanto, cabe ressaltar que um desses 
pacientes tinha diagnóstico de coinfecção pelo vírus da hepatite A e pelo CMV. Valores de creatinina estavam aumentados e valores de albumina 
estavam diminuídos nos pacientes que evoluíram para insuficiência renal. (P><0.05). Quando estratificados por etiologia, foi observado que os 
valores de albumina estavam menores nos pacientes com etiologia viral (P><0.05). Embora sem significado estatístico, foi observado que esses 
mesmos pacientes tiveram uma tendência a níveis mais elevados de ureia (P=0,05). Com os resultados parciais obtidos, pode-se sugerir que 
pacientes com FH de etiologia viral apresentam um maior grau de comprometimento hepático e renal, observado pelos valores diminuídos de 
albumina e valores aumentados de creatinina. Também pode-se sugerir que a FH, em alguns pacientes com diagnóstico inicial de FHA, pode ter 
ocorrido por lesão hepática prévia induzida por autoimunidade ou por infecções por
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RESUMO

As meningites bacterianas caracterizam-se por um processo inflamatório do espaço subaracnóideo e das membranas leptomeníngeas (aracnóide 
e pia-mater) que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da meningite bacteriana, 
sendo as vacinas específicas para determinados agentes etiológicos. Essas são utilizadas na rotina para imunização de crianças menores de 1 ano 
e estão disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação da Criança do Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). A vacina meningocócica C 
conjugada foi introduzida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao calendário básico infantil em 2010, com administração em duas doses 
aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço entre os 12 e os 15 meses tendo como meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde de 95%. 
Embora existam estudos que mostrem os benefícios da vacinação contra meningococo tipo C em menores de 1 anos no Brasil, a literatura ainda é 
escassa não avaliando o impacto dessa introdução ao longo do tempo em diferentes faixas etárias. O objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto 
da introdução da vacina meningocócica C no Brasil ao longo de  9 anos. Trata-se de um estudo observacional epidemiológico descritivo de série 
histórica. Foram inclusos no estudo todos os casos confirmados de meningite meningocócica total, meningocócica tipo C total e por faixa etária 
entre infância e adolescência, bem como doses de vacinas aplicadas e população total residente, registrados no Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN) e PNI, no período entre os anos de 2009 e 2018. As variáveis analisadas foram os coeficientes de incidência em relação à 
meningite meningocócica e as frequências de vacinas aplicadas entre 2009 e 2018. Avaliando-se os coeficientes de incidência entre os anos de 
2009 e 2018 observou-se que o número de novos casos confirmados de meningite meningocócica total apresentou redução anual apresentando 
sua maior diferença quando comparados os anos de 2010 e 2016 (61,5%). Já, em relação à meningite tipo c, observou-se redução do coeficiente 
de incidência em 78%, quando comparados os anos 2010 e 2016. Entre as faixas etárias, os menores de 1 ano apresentaram redução anual do 
coeficiente de incidência, chagando aos 96,8% comparando 2009 e 2016 e retornando aos 85% redução em 2018. Entre 1 – 4 anos observa-se 
uma redução anual dos coeficientes de incidência, chegando a 96% de redução em 2016, em comparação com 2009. Entre 5 – 9 anos observa-se 
redução do coeficiente de incidência em 84% em 2018, quando comparado com 2009. Entre 10 – 14 anos observa-se redução do coeficiente de 
incidência em 77% em 2018, comparado com 2009. Já, entre 15 – 19 anos observa-se redução do coeficiente de incidência em 55% em 2018, 
comparado com 2009. Avaliando-se as frequências totais de doses aplicadas de vacina meningocócica C entre os anos de 2009 – 2018, observa-se 
aumento na 1° dose (526% comparado com 2009), 2° dose (4000% comparado com 2009) e 1° reforço (7000% comparado com 2009), até o ano 
de 2011, quando se chega a um pico, seguido de uma posterior constância de aplicação de doses. A implementação da vacina contra a meningite 
meningocócica do tipo C foi preponderante para a redução do número de novos casos tanto de meningite total, como de meningite tipo C total e 
em diferentes faixas etárias, entre 2010 e 2018. A faixa etária que apresentou maior impacto na redução de novos casos foi a de menores de 1 
ano, saindo de 2 casos/100.000 habitantes para 1 caso/1.000.000. Esses dados reforçam a necessidade da vacinação e da adesão ao calendário 
vacinal, bem como a importância da introdução contra os outros sorogrupos de meningite meningocócica.
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RESUMO

O câncer de mama e colo uterino são os que mais acometem mulheres no contexto mundial. O câncer de mama, juntamente com os cânceres de 
pulmão e colorretal, aparecem entre os mais incidentes em países de alta renda, enquanto o câncer de colo do útero supera os demais tipos em 
países de baixa renda. A introdução do rastreamento para o câncer de colo do útero em países desenvolvidos provou que essa medida reduziu de 
forma importante a incidência e a mortalidade da doença e prolongou a sobrevida das pacientes. Isso, no entanto, não é observado em países de 
baixa renda onde o acesso a cuidados primários e especializados é limitado. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) registrou 12.705 
óbitos por câncer de mama e 4.986 por câncer de colo do útero, que somados responderiam por 21,4% do total de óbitos por câncer no Brasil em 
2010. Projetando esses dados para o que seria esperado em número de casos novos, mais de 50.000 mulheres com câncer de mama e cerca de 
20.000 com câncer de colo do útero seriam diagnosticadas anualmente em todo o País. OBJETIVOS: O monitoramento das tendências de 
incidência e mortalidade por câncer é essencial para avaliar os resultados das estratégias de rastreamento que mostraram efetividade em outros 
países, desta forma, a pesquisa tem por objetivo analisar a evolução da mortalidade por câncer de colo uterino e de mama em capitais e demais 
municípios brasileiros, segundo indicadores socioeconômicos e assistenciais. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva 
documental, através da base de dados extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade, os denominadores populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, e os indicadores socioeconômicos e assistenciais do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, onde foram 
analisados dados de 1980 a 2015. RESULTADOS: Evidenciou-se que no Brasil houve queda de mortalidade por câncer de colo uterino em todo o 
território exceto nas regiões Norte e Nordeste e a partir da década de 90 um declínio no câncer de mama no Brasil nas regiões metropolitanas. Ao 
passo que houve declínio da taxa de fecundidade pode-se relacionar esse fato aos indicadores socioeconômicos e a taxa de mortalidade por 
câncer de mama no interior do país, ainda mais prevalente. Os resultados sugerem um mecanismo dinâmico entre exposições de risco 
determinantes no aparecimento dos cânceres de mama e colo do útero. CONCLUSÃO: A queda da mortalidade por câncer do colo uterino foi 
evidenciada nas regiões Sudeste e Sul e nas regiões metropolitanas do Norte e Nordeste. Os óbitos por câncer de mama começaram a diminuir 
nas regiões metropolitanas no Sul e Sudeste. A mortalidade declinante do câncer de colo do útero pode refletir a proteção conferida pelo teste de 
Papanicolau, porém não se observa esse fato no interior das regiões Norte e Nordeste. A mortalidade é atenuada em função de melhor acesso a 
medidas diagnósticas e terapêuticas.
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RESUMO

Dos casos de faringoamigdalites, 47,01% são causados pelo Streptococcus pyogenes. O tratamento padrão é feito com penicilina benzatina. Nota-
se a diminuição da sensibilidade a essa droga, devido à enzima beta-lactamase e à baixa capacidade da droga de penetrar nas amígdalas, 
allterando tratamento para amoxilina com ácido clavulônico ou clindamicina. Objetivos: Determinar perfil de resistência e sensibilidade 
antimicrobiana da bactéria S.pyogenes, no período de 2017-2018. Posteriormente, inferir o tratamento empírico mais eficiente para as 
faringoamigdalites. Metodologia: A presente pesquisa engloba um estudo transversal, descritivo, quantitativo e retrospectivo, na qual foram 
avaliados resultados de positividade para S.pyogenes em culturas de orofaringe de pacientes do período de 01 janeiro de 2017 a 31 dezembro de 
2018.A coleta de dados foi realizada no Laboratório Vicente Lemos, Unidade de Juazeiro do Norte – CE que abrange uma cobertura de 15 cidades, 
incluindo Região do Cariri e regiões afins. O projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Cariri, 
sob o CAAE  43210215000005055, o estudo utiliza dados secundários (laboratoriais), não houve exigência do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os critérios de inclusão foram culturas positivas que houve o crescimento de Streptococcus pyogenes com seguintes antimicrobianos: 
Meropenem, Rifamicina, Ciprofloxacina, Vancomicina, Cefalotina, Amoxilina + Ac. Clavulanico, Clindamicina, Penicilina, Amicacina, 
Sulfa/Trimetropim, Eritromicina, Imipenem, Oxacilina, entre outros. Critérios de exclusão foram: culturas sem crescimento microbiano e as que 
não isolaram S. pyogenes.Os dados foram coletados por meio da seleção dos resultados de swab de orofaringe disponíveis na plataforma 
informatizada existente no laboratório.As variáveis coletadas foram: sexo, idade, unidade de coleta, sensibilidade e resistência a antimicrobianos, 
microorganismo. Para organização dos dados, foram confeccionadas planilhas no programa Microsoft Excel® 2016, que permitiu avaliar a 
positividade para S.pyogenes, já que favoreceu uma investigação quantitativa e comparativa, quanto a sensibilidade ao antimicrobiano estudado. 
Para a pesquisa foi utilizada a tabela dinâmica do Microsoft Excel® 2016 e incluídos filtros para cruzar as variáveis supracitadas, de forma a 
encontrar os seguintes pontos: perfil de resistência e sensibilidade aos antibióticos para S.pyogenes e os demais microorganismos em estudo. 
Resultados: De 1911 culturas de orofaringe analisadas, 716 amostras apresentaram positividade para S.pyogenes. Os medicamentos que exibiram 
maior resistência para o microorganismo em estudo, por ordem decrescente, foram: Oxaciclina (79,05%), eritromicina (28,78%),sulfa/trimetropim 
(19,55%),amicacina (10,47%),  clindamicina (7,40%), gentamicina (7,12%), penicilina(4,89%), ciprofloxacina 
(4,47%),vancomicina(0,98%),amoxicilina e ácido com clavulânico(0,98%), rifamcina(0,84%), meropenem(0,7%), cefalotina( 0,55%),
imipenem(0,14%). No tocante à sensibilidade do S. pyogenes, também em ordem decrescente, as sensibilidades mais elevadas foram para 
meropenem(99,3%) e cefalotina (99,16%), seguidas  por rifamcina (98,82%), vancomicina(98,74%), ciporfloxacina (93,85%), amoxilina com ácido 
clavulânico (92,88%), clindamicina(91,48%), clindamicina(91,48%), gentamicina(89,52%), penicilina (88,41%), amicacina(85,75%), 
sulfa/trimetropim(80,31%), eritromicina (47,07%), imipenem (40,50%) e oxaciclina (14,17%). Conclusões: Infere-se, portanto, que não devem ser 
usados oxaciclina ou eritromicina  no tratamento empírico de faringoamigdalites por S. pyogenes, pelo alto valor de resistência na Região 
Caririense e Regiões afins. Salienta-se, que a amoxilina com ácido clavulônico é uma boa escolha para tratamento, haja vista que apresenta tanto 
uma baixa resistência, bem como uma sensibilidade elevada.
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RESUMO

O objetivo do estudo foi avaliar a taxa de complicações da artroplastia total do joelho em pacientes octogenários e tentar identificar fatores 
preditivos. Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal envolvendo 140 pacientes, divididos em dois grupos (70 pacientes 
octogenários e 70 pacientes com idade abaixo de 80 anos), submetidos a artroplastia total do joelho cimentada no período de janeiro de 2014 a 
agosto de 2016. O prontuário desses pacientes foi analisado buscando a presença de complicações do procedimento cirúrgico ocorridas no prazo 
de um ano após a cirurgia. Em relação aos fatores de risco foram avaliados idade, sexo, raça, American Society of Anesthesiologists, Indice de 
Massa Corpórea, tabagismo, hipertensão arterial e diabetes mellitus na tentativa de identificar os fatores de complicação pós-operatória. O 
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da nossa instituição (CAAE: 79996217.9.0000.5273). A pesquisa foi desenvolvida 
conforme preconiza o Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa em Seres Humanos. Os dados foram tabulados em planilha Microsoft Excell® 
para análise. A estatística descritiva caracterizou a população estudada pelas frequências, proporções, além de valores mínimo, máximo, médias, 
desvios padrão, mediana e coeficiente de variação (CV) para a variável Idade. A variabilidade da distribuição da Idade foi classificada segundo a 
convenção: variabilidade baixa se CV < 0,20; moderada se 0,20 ≤ CV < 0,40 e alta se CV ≥ 0,40. Na análise inferencial, duas proporções 
complementares foram comparadas pelo Teste Binomial. Para investigar a associação significativa entre duas variáveis qualitativas, foi usado o 
Teste qui-quadrado ou, quando o teste qui-quadrado se mostrou inconclusivo e a situação foi adequada (tabelas 2x2), o Teste Exato de Fisher. A 
medida usada para expressar o risco foi a Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a qual avaliou a relação entre a chance de um indivíduo de um 
grupo apresentar o desfecho de complicação, comparada à chance do indivíduo do grupo complementar apresentar o desfecho de complicação. 
A significância da OR foi avaliada pelo intervalo de confiança da OR, que não pode conter o valor 1, o que significaria indivíduos de ambos os 
grupos terem a mesma chance de apresentar o desfecho. A hipótese de normalidade da distribuição da idade foi verificada pelo Teste de 
Kolmogorov-Smirnov (KS) e pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). A distribuição foi considerada normal se ambos os testes não rejeitaram a hipótese 
nula de normalidade. As Idades dos pacientes de dois grupos independentes foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney, uma vez que para 
ambos os grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada.Toda a análise estatística foi feita através do Software Statistical Package 
for the Social Sciences ®(SPSS), versão 20.0 e os gráficos foram construídos no programa Microsoft Excel 2007®. Todas as discussões acerca dos 
testes foram realizadas considerando nível de significância máximo de 5,0%. Resultados: No grupo de pacientes com menos de 80 anos, a 
incidência de complicação foi de 7,1%. No grupo de octogenários a incidência de complicações foi significativamente maior, igual a 34,3%.  A 
razão de chances para complicações é igual a 6,8 com intervalo de confiança ao nível de 95% igual a (2,4;19,1). Como o intervalo de confiança da 
razão de chances não contém o valor 1, a idade maior ou igual a 80 constitui assim um fator de risco aumentado para a incidência de 
complicações pós artroplastia total de joelho. Conclusão: Nosso estudo observou que a ocorrência de complicação está significativamente 
associada à faixa etária, sendo a sua incidência significativamente maior no grupo dos octogenários.
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RESUMO

A Palhaçoterapia é uma estratégia de terapia pela arte que vem sendo desenvolvida desde os anos 1970 e tem como principal objetivo a busca da 
humanização dos cenários de saúde. Inúmeros estudos mostram como a estrutura do curso de medicina pode ser desencadeadora de transtornos 
mentais nos seus estudantes. Temos como pressuposto que a Palhaçoterapia, muito mais do que uma estratégia deflagradora de humanização 
nos ambientes de saúde, pode ser um agente protetor da emoção de nossos estudantes. Daí a relevância em provocar este estudo e reflexão 
sobre o tema. O Projeto UNIVERSORRISO, desenvolvido por estudantes de Medicina do campus Presidente Vargas da UNESA, iniciou suas 
atividades em 2016 e tem como missão desenvolver nos estudantes de medicina um olhar ampliado para o processo saúde-doença, 
desenvolvendo nos mesmos habilidades de terapia através da arte. Em função disso, nosso estudo teve como pergunta norteadora: ser 
palhaçoterapeuta impacta a vida do estudante de medicina? A pesquisa teve como objetivo geral analisar a motivação de estudantes de Medicina 
para atuarem como palhaçoterapeutas e como isso modificou seu olhar sobre a vida e sobre sua futura profissão de médico. Teve como objetivos 
específicos: traçar o perfil de alunos que desenvolvem o Projeto UNIVERSORRISO na UNESA; Identificar aspectos ligados ao processo saúde -
doença ligados aos estudantes de medicina; Identificar os limites e as potencialidades da palhaçoterapia para apoio à saúde mental e como 
agente desestressor para os estudantes de Medicina envolvidos no projeto. Foi uma pesquisa qualitativa, exploratória, com coleta de dados 
através de entrevistas semiestruturadas, analisadas à luz da teoria das Representações Sociais. Quando perguntados sobre qual o significado das 
oficinas de palhaçoterapia na vida deles,  foi unânime a fala acerca das características terapêuticas, impactos pessoais e profissionais destas. Foi 
possível observar que estes momentos servem como uma válvula de escape, um refúgio dentro do caos. Servem como uma terapia de
autoconhecimento, onde é possível se aprofundar no seu eu e expor características ocultas em meio ao cotidiano. Todos perceberam a diferença 
da ida ao hospital como estudante de medicina e como palhaço. Na primeira, o estudante é mais um profissional dentre muitos outros.  Por outro 
lado, como palhaço, a presença de cada um é notada como algo único e especial, que exacerba diferentes emoções em cada paciente e colabora 
para que o ambiente seja transformado. Esta característica foi muito comentada entre os entrevistados, pois permite que o paciente, mesmo em 
um ambiente marcado pelo sofrimento, encontre no palhaço não apenas um escape, mas sim o entendimento de que ali também é possível fazer 
amizades, se divertir e “ser terapeutizado” mesmo sem perceber. Os alunos revelaram que a atuação na palhaçaria hospitalar provoca o 
amadurecimento do estudante enquanto indivíduo e permite uma vulnerabilidade emocional muitas vezes não aceita no meio acadêmico. Outro 
aspecto importante a ser refletido é que a experiência como palhaço permite observar que existem outras maneiras de atuar de forma 
terapêutica, que não através da medicina. Segundo os entrevistados, a atuação como palhaço contribui para a formação do médico, pois 
promove um aprendizado da relação médico-paciente de uma maneira diferente da convencional. Pela atuação lúdica, para muitos, foi possível 
conhecer a realidade do outro, observar as experiências diárias dos pacientes e ter acesso a estes e suas famílias de forma menos rígida. Conclui-
se que a ferramenta da palhaçoterapia é benéfica não só para o paciente, mas também para o estudante de medicina. Isso fortalece a 
necessidade de estimularmos estratégias de atuação do discente que promovam o surgimento de competências que não necessariamente são 
promovidas no currículo tradicional.
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RESUMO

A Curcuma longa é uma planta utilizada há milhares anos na medicina na Índia Antiga como tratamento para infecções de vias aéreas superiores, 
diabetes, ferimentos e alterações hepáticas. Popularmente conhecida como açafrão da terra, trata-se de uma planta herbácea cujo rizoma é 
explorado a fim de produzir um pó de coloração dourada que recebe o nome de turmérico. Apenas uma pequena fração dos componentes desse 
pó é representada por componentes biologicamente ativos, denominados pigmentos curcominóides, dos quais a curcumina é o principal. Nesse 
contexto, a curcumina tem sido alvo de diversos estudos como alternativa terapêutica para inúmeras patologias, inclusive como importante 
agente antioxidante. O objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento bibliográfico dos estudos da Curcuma longa como antioxidante. 
A metodologia utilizada consistiu em uma revisão sistemática de literatura. Para isso, a pesquisa deu-se nas bases de dados Scielo, Biblioteca 
Virtual em saúde (BVS), Google Acadêmico e Pubmed, utilizando-se os descritores Cúrcuma, Curcumina, Antioxidante, em português, e 
“Curcumin” e “Antioxidant”, em inglês. Ao final das pesquisas nas bases de dados citadas foram encontrados 2779 artigos, dos quais 34 foram 
relevantes para o estudo. Os resultados mostram que a curcumina pode atuar como antioxidante de duas maneiras distintas: interagindo 
diretamente com radicais livres e formando produtos estáveis ou regulando genes que estimulam a expressão de antioxidantes e citoprotetores 
endógenos. Os estudos selecionados sobre sua ação antioxidante como terapia envolvem patologias dos sistemas digestório, nervoso, endócrino, 
reprodutor, esquelético e visual. Em relação ao sistema digestório, estudos mostraram que a curcumina apresentou resultados positivos como 
terapêutica antioxidante em doenças como: hepatotoxicidade induzida pelo uso de paracetamol; gastrite crônica associada a Helicobacter pylori; 
doença hepática gordurosa não alcoólica; lesão hepática induzida pelo consumo de ácido gálico. Esses benefícios foram evidenciados pelo 
aumento dos níveis de enzimas antioxidantes, diminuição da peroxidação lipídica, diminuição das enzimas hepáticas, melhora de achados 
ultrassonográficos hepáticos, diminuição do diâmetro da veia porta, diminuição de marcadores de malondialdeído, entre outros. Portanto, 
através da pesquisa realizada pode-se observar a atividade antioxidante da Curcuma longa e seu uso como terapia complementar para diversas 
doenças.

Saúde

Medicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Deborah Larrubia Trindade; Joyce de Almeida Nogueira; Gabriel Araujo Gusmão Baptista; Nathalia Rodrigues Leão 
Pina; Alexandre Basilio Pillar

Palavra(s) Chave(s): anorexia nervosa, universitárias, transtorno alimentar

Título: PREVALENCIA DE ANOREXIA NERVOSA EM UNIVERSITARIOS DA ÁREA DE SAÚDE

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é descrever a prevalência de anorexia em universitárias da área de saúde ampliando as linguagens e bases investigadas. 
Métodos: Revisão integrativa dos estudos seccionais de prevalência destes transtornos publicados em inglês, espanhol e português, nas bases 
Lilacs, Scielo, Scopus, PubMed e Web of Science, empregando combinações das seguintes palavras chaves: anorexia, universitárias. Leitura dupla 
independente dos abstracts e textos completes. Foram excluídas revisões, outras populações e desenhos. O delineamento do estudo consistiu em 
uma revisão integrativa de artigos publicados e foi seguido os 6 passos para realizar essa revisão integrativa. O processo do estudo consiste em 
um estágio de definição do problema e formulação de uma hipótese, definição de critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, avaliação do 
estudo e resultados e apresentação do artigo. Foram elaborados fluxogramas segundo o guideline PRISMA e tabelas com sintese qualitativa. A 
qualidade dos estudo individuais validadas pelo critério de Newcastle Ottawa. Resultados: Foram identificados 182 registros, e lidos 40 textos 
completos dos quais 20 foram incluídos. Os artigos utilizados abrangeram 4 décadas, o mais antigo foi de 1984 e o mais recente foi de 2018, 
sendo a maioria estudos mais recentes. Prevaleceram estudos seccionais da America Latina (8), do Norte (6) Europa e Asia (6). Os tamanhos 
amostrais foram compostos por uma mediana de 287 universitárias com média de 20,3 anos e entre o 1º e 3º ano da faculdade. Instrumentos 
mais utilizados são EAT-26 > 21 pontos Anorexia;. As prevalências de alta probabilidade de anorexia em screening com EAT-26 variou de 5,5% a 
31% e de anorexia diagnosticado pelos critérios do DSM de 1% a 4,2%. Foram investigadas comorbidades associadas a esses transtornos 
alimentares como depressão, ansiedade, dismorfia. Conclusão: A magnitude da prevalência de ambos TCA em universitárias foi consistentemente 
elevada, diferenças podem ser atribuídas a diferentes critérios diagnósticos, viéses de classificação.
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Saúde

RESUMO

Bulimia nervosa tem prevalência de 1% na população sendo muito mais frequente na adolescência e em mulheres jovens. Objetivo: Descrever a 
prevalência de bulimia nervosa e transtornos de compulsão alimentar em universitárias da área de saúde ampliando as linguagens e bases 
investigadas. Métodos: Revisão integrativa dos estudos seccionais de prevalência destes transtornos publicados em inglês, espanhol e português, 
nas bases Lilacs, Scielo, Scopus, PubMed e Web of Science, empregando combinações das seguintes palavras chaves: Bulimia, universitárias. 
Leitura dupla independente dos abstracts e textos completes. Foram excluídas revisões, outras populações e desenhos. O delineamento do 
estudo consistiu em uma revisão integrativa de artigos publicados e foi seguido os 6 passos para realizar essa revisão integrativa. O processo do 
estudo consiste em um estágio de definição do problema e formulação de uma hipótese, definição de critérios de inclusão e exclusão, coleta de 
dados, avaliação do estudo e resultados e apresentação do artigo. Controle de qualidade de cada artigo individual. Resultados: Foram 
identificados 179 registros, e lidos 39 textos completos dos quais 15 foram incluídos. Os artigos utilizados abrangeram 4 décadas, o mais antigo 
foi de 1984 sendo a maioria estudos mais recentes. Prevaleceram estudos seccionais  sendo quatorze da America Latina e do Norte  e seis da Asia 
e Europa. Os tamanhos amostrais foram compostos por uma mediana de 287 universitárias com média de 20,3 anos e entre o 1º e 3º ano da 
faculdade. Instrumentos mais utilizados foram  o BITE > 20 pontos para Bulimia Nervosa. As prevalências de alta probabilidade de Bulimia 
Nervosa variou de 3,5 a 9,8% empregando o BITE. Quando empregado os critérios do DSM IV os percentuais foram ainda mais elevados de 12,6% 
a 16,2%. Foram investigadas comorbidades associadas a esses transtornos alimentares como depressão, ansiedade, dismorfia. Conclusão: A 
magnitude da prevalência de Bulimia Nervosa e Compulsão Alimentar em universitárias da área de saúde foi extremamente elevada, indicando a 
necessidade de intervenções preventivas e de suporte clínico, nutricional e psicológico nesta clientela.
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RESUMO

A obesidade está associada a um alto risco cardiovascular (CV), aumentando a incidência de hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), 
dislipidemia e Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). A síndrome metabólica (SM), por sua vez, consiste em um complexo de fatores de risco CV tendo 
como base a obesidade abdominal. Objetivo: Avaliar a prevalência de obesidade e SM em uma população jovem assistida por uma unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Métodos: Trata-se de um estudo populacional transversal para avaliação de risco CV em adultos entre 20-50 
anos de uma unidade de ESF no município do Rio de Janeiro. Dados demográficos, antropométricos e fatores de risco CV foram registrados. Todos 
foram submetidos ao protocolo padrão: 2 aferições da pressão arterial (PA) de consultório, Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), 
avaliação laboratorial (perfil lipídico e glicídico) e função renal (creatinina e albuminúria). Foram aplicados questionários de rastreio de AOS: 
STOP-BANG (SB) e Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Resultados: Foram avaliados 478 indivíduos (38,3% do sexo masculino, média de idade 
38,4 ± 8,8 anos). A prevalência de obesidade, sobrepeso e SM foi 24%, 40% e 8,6%, respectivamente. Obesos são mais velhos, com maior 
prevalência de sedentarismo (52% vs 42%, p=0,04), dislipidemia (42% vs 31%, p=0,04), DM (7% vs 2%, p=0,03) e HAS (40% vs 18%, p<0,001) com 
PA mais elevada no consultório e na MRPA. Apresentaram menor HDL-colesterol e triglicerídeos mais elevados, além de alto risco para AOS por 
ambos os questionários. Os portadores de SM são mais velhos e com maior prevalência de HAS (63% vs 19%, p><0,001). Apresentam PA e 
frequência cardíaca mais elevadas no consultório e na MRPA. Além das esperadas diferenças no perfil lipídico e glicídico, também tiveram uma 
menor taxa de filtração glomerular. Apresentaram alto risco de AOS pelo SB. Discussão: A pandemia da obesidade vem atingindo populações cada 
vez mais jovens, levando a um aumento significativo do risco CV a longo prazo. Em nosso estudo, a obesidade e a SM foram bastante prevalentes 
e associadas a um alto risco CV, apontando para a importância de reverter este quadro com políticas públicas voltadas para as mudanças de estilo 
de vida. Conclusão: Nesta população jovem e aparentemente saudável, observamos uma alta prevalência de obesidade e SM, com risco CV 
elevado pela presença de hipertensão arterial, perfil metabólico adverso e risco para

Saúde

Medicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: mf.reis.rego@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Maria Fernanda de Miranda Reis do Rego; Sávio Ferreira Ribeiro; Ana Carolina da Cunha Borges Antão; Júlia Reis 
Paredes; Elizabeth Silaid Muxfeldt

Palavra(s) Chave(s): Apneia obstrutiva do sono, Hipertensão arterial, Risco Cardiovascular, Síndrome Metabólica

Título: RASTREIO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM UMA POPULAÇÃO DE ADULTOS JOVENS NO CENTRO DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO – ESTUDO LAPARC

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está fortemente relacionada à hipertensão arterial e ao risco cardiovascular. A literatura carece de estudos 
sobre diagnóstico e métodos de rastreio específicos para uma população mais jovem, ações que permitem interferir precocemente na história 
natural da doença e reduzir o risco cardiovascular. O objetivo desse trabalho é avaliar o risco para AOS, o melhor método de rastreio e suas 
associações com fatores de risco cardiovascular em uma população jovem assistida por uma Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio 
de Janeiro. Esse estudo populacional transversal incluiu adultos entre 20 e 50 anos registrados na ESF/Lapa. Foi aprovado pelo CEP da instituição. 
Foram obtidas as características sociodemográficas e antropométricas, além dos fatores de risco cardiovascular clássicos. A pressão arterial de 
consultório foi obtida calculando a média de 2 aferições e todos foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) e à 
avaliação laboratorial (perfil glicídico e lipídico). O risco de AOS foi avaliado pelos questionários STOP-BANG (SB) e a Escala de Sonolência de 
Epworth (ESE). Pacientes com alto risco por pelo menos um dos questionários foram submetidos à polissonografia de noite inteira. Foram 
analisados até o momento 391 indivíduos [38,9% homens; idade média de 38,9 ± 8,8 anos], dos quais 96 (25%) tiveram alto risco para AOS pelo 
SB e 143 (37%) pelo ESE. Indivíduos com alto risco pelo SB são mais velhos, com maior prevalência de obesidade, hipertensão e maiores níveis de 
pressão arterial de consultório e MRPA. Por outro lado, indivíduos com alto risco pelo ESE são mais obesos com circunferência abdominal 
aumentada, maior prevalência de dislipidemia e síndrome metabólica. No entanto, não houve diferença quanto à pressão arterial nesse grupo. 
Dentre os indivíduos submetidos à polissonografia, 46% tiveram diagnóstico de AOS (IAH ≥ 5/hour) e 23% de AOS moderada a grave 
(AHI>15/hour). O melhor preditor de AOS foi o SB, positivo em 100% dos indivíduos com AOS moderada a grave, enquanto a ESE, foi positiva em 
apenas 20%. Dessa forma, a população estudada apresentou alta prevalência e risco para AOS. O rastreio positivo pelo ESE está associado a um 
perfil metabólico adverso, sem relação com aumento da pressão arterial, enquanto o SB teve maior associação com níveis pressóricos elevados e 
parece ser um melhor preditor para AOS moderada a grave nessa população.
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RESUMO

As estatísticas de mortalidade representam uma das mais importantes fontes de informação em saúde, uma vez que são indispensáveis para a 
caracterização do perfil epidemiológico da população e planejamento de ações, políticas e serviços de saúde. No entanto, uma das maiores 
limitações dessas análises, na maioria dos países em desenvolvimento, é a qualidade das estatísticas vitais, especialmente as de mortalidade. Os 
“garbage codes” consistem em códigos da CID relativos a diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa específica de morte 
e, por isso, não permitem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de doenças e agravos de saúde, bem como óbitos. Uma 
alta proporção de “garbage codes” compromete a qualidade de informação, podendo dificultar o planejamento de ações de prevenção. O 
conhecimento do padrão de ocorrência dos garbage codes é importante para identificar a necessidade de reestruturação dos serviços de 
assistência à saúde, bem como o aperfeiçoamento do sistema de captação e de registro de informação. O objetivo deste trabalho foi apresentar a 
tendência dos “garbage codes” descritos como causa básica de óbitos ocorridos em residentes do município do Rio de Janeiro no período de 1996 
a 2016. Para isso, foi realizada uma análise exploratória dos óbitos de residentes do município do Rio de Janeiro, no período de 1996 a 2016, a 
partir dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). A classificação das causas de óbitos como “garbage codes“ foi realizada 
conforme proposta no estudo de Naghavi (2010). Para a análise dos dados foram utilizados os programas Tabwin e Excel. Durante os anos 
analisados, verificou-se que a frequência de “garbage codes” como causa básica de morte apresentou comportamento constante, com variação 
de 23,9% em 1996 para 22% em 2016, o que demonstra pouca melhora na qualidade da informação de causa básica de óbito ao longo dos 20 
anos estudados. No período de 1996 a 2012, observa-se maior contribuição dos óbitos por “Outras causas mal definidas e as não especificadas de 
mortalidade” (R99), representando 34,9% dos óbitos por “garbage codes” em 1996 e 15,5% em 2012. A partir de 2013 houve uma mudança no 
padrão de causa básica, quando os óbitos por “Septicemia não especificada” (A419) passaram a ocupar o primeiro lugar, sendo responsáveis por 
14,1% dos “garbage codes”. Os óbitos por “Insuficiência cardíaca congestiva” (I500), “Hipertensão essencial primária” (I10) e “Septicemia não 
especificada” (A419) ocupam o terceiro lugar durante o período, variando de acordo com os anos analisados. Especificamente no ano de 2007, os 
óbitos por “Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não especificado” (Y349) do grupo das causas externas 
aparecem em segundo lugar, caracterizando 9,8% do total de “garbage codes” deste ano. Os resultados deste estudo indicam a contribuição dos 
garbage codes nas estatísticas de mortalidade ao longo dos anos no município do Rio de Janeiro e apontam a importância de qualificação das 
causas de morte, especialmente no que diz respeito ao adequado preenchimento da DO. É fundamental investir na conscientização dos 
estudantes de medicina sobre a importância da DO como instrumento para elaboração de estatísticas de saúde que possam subsidiar estratégias 
e políticas públicas de saúde.
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RESUMO

A adolescência evidencia-se, por si só, como um período de vulnerabilidade, acrescido a este fator a exposição crescente a violência - reconhecida 
pela OMS como um dos principais problemas mundiais relacionados à saúde - é banalizada e inserida nas relações de dominação e exploração. 
Sendo assim, a análise dos dados de notificação de morbidade hospitalar no SUS por causas externas, que são consideradas traumatismos, lesões 
ou quaisquer outros agravos à saúde, intencionais ou não, de início súbito e como consequência imediata de violência ou outra causa exógena, 
faz necessária. Uma vez que, o enfrentamento da morbidade por acidentes e violências constitui atualmente como um dos principais desafios de 
saúde pública para este grupo etário. No entanto, considerando a pluralidade de sua ocorrência, é preciso conhecer as características e 
circunstâncias em que eles se desenvolvem para adequada proposição de ações e políticas de enfrentamento deste agravo. Este estudo tem por 
objetivo descrever as notificações de violência por causas externas da população adolescente (10-19 anos), segundo sexo, ocorridas no Brasil e 
nas regiões brasileiras no período de 2005-2015. Para tanto foram coletados dados relativos às notificações de violências no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para cada um dos anos incorporados no período de estudo. Para a análise dos dados relativos à 
notificação de violências no Brasil em cada uma das regiões brasileiras foram calculadas as distribuições de frequência por sexo, para as violências 
e seus grupos específicos. Foram calculados os coeficientes de morbidade (CM) e feita à distribuição percentual, de risco total e por causa 
específica segundo sexo. Durante os anos analisados, verificou-se maior proporção de morbidade e CM pela causa “Outras causas externas de 
traumatismos acidentais” e a segunda maior proporção e CM pela causa “Acidentes de transporte” tanto na população brasileira geral quanto na 
divisão por sexos, masculino e feminino. A proporção de morbidade por outras causas externas de traumatismos acidentais apresentou variação 
mais importante na região Norte na população geral e nos sexos feminino e masculino com diminuição 23%, 31% e 22,5%, respectivamente entre 
os casos de 2005 a 2015. Já a proporção de morbidade por acidentes de transporte apresentou aumento em todas as regiões e variação mais 
importante na região Norte, tanto população geral, quanto nos sexos feminino e masculino, com 192%, 166%, 203% de aumento, 
respectivamente, entre 2005 e 2015. Quando avaliado o CM na população geral a classificação por outras causas externas teve uma redução 
entre os anos de 2005 a 2015 excetuando as regiões Sul e Centro-Oeste, que apresentaram reduções, sendo mais percebida no Centro-Oeste com 
8%. No sexo feminino o CM dessa causa apresentou tendência de diminuição, sendo maior no Norte que apresentou uma diminuição de 21%. Já 
na população masculina foi destacado aumento no CM, mais expressivo na região Centro-Oeste, 14%, todavia as regiões Sudeste e Norte tiveram 
uma diminuição no intervalo de tempo do estudo, sendo mais expressiva no Norte, 13%. A segunda maior causa de morbidade apresentou 
crescimento do CM em todas as categorias e regiões, 2005-2015, com destaque para a região Norte que demonstrou aumento de 224%, 243%, 
178%, respectivamente. Destarte, apesar das maiores taxas e proporções serem referentes à categoria Outras causas externas de traumatismos 
acidentais, esses valores estão diminuindo, diferentemente da segunda maior causa de morbidade, que apresenta aumento significativo em 
todas as regiões do Brasil. Tais dados evidenciam os principais indicadores de morbidade hospitalar do SUS por causas externas por local de 
residência no Brasil de indivíduos com idade entre 10 a 19 anos no período de 2005 a 2015, apontam, portanto, a necessidade estratégias para a 
implementação de ações públicas destinadas à redução de tais agravos na adolescência.
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RESUMO

De acordo com a Fundação Persei Abramo, em uma pesquisa realizada em 2010 no Brasil, 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofre violência no 
parto. O conceito internacional de violência no parto define qualquer ato ou intervenção direcionada à parturiente ou ao seu bebê, praticado sem 
o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, 
opções e preferências.(OMS, 2016). O presente projeto tem como problema: Quais as consequências da Violência Obstétrica na vida das 
mulheres: E como objetivos: Identificar principais consequências da violência obstétrica na vida das mulheres e Descrever a violência obstétrica 
no espaço público. A metodologia utilizada é exploratória de caráter descritivo com abordagem qualitativa. O projeto conta ainda com uma 
revisão bibliográfica realizada nas bases de dados BVS, Scielo e Google Acadêmico, considerando publicações no período de 2004-2018, no idioma 
português, onde foram selecionados 35 artigos que servirão de arcabouço teórico para as discussões dos resultados. O cenário escolhido é uma 
Clínica da Família, da AP 1.0 do município do Rio de Janeiro. Serão selecionadas mulheres que tiveram filhos entre os anos de 2017 a 2018 e que 
queiram participar da pesquisa. A amostra terá entre 10 a 20 mulheres, escolhidas aleatoriamente nas consultas pré-agendadas em um período 
de 3 meses e que atendam ao critério de inclusão. Como instrumento de coleta de dados será utilizado um Teste de Violência Obstétrica criado 
pelo Ministério da Saúde. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram obedecidos os preceitos éticos constantes da Resolução nº 466/12 do CNS. 
Foi confeccionado um TCLE  que será entregue as participantes da pesquisa.A aplicação do Teste será realizada a partir de agosto/2019.  Os dados 
serão tabulados em forma de análise de conteúdo, que é uma técnica que apresenta as características de objetividade, sistematização e 
inferência, aplicadas à análise de materiais escritos ou verbais, usada para mensurar as variáveis. Apesar do Ministério da Saúde ter ratificado o 
parecer nº 72 do Conselho Federal de Medicina, de que a  expressão “violência obstétrica” é uma agressão contra a medicina e especialidade de 
ginecologia e obstetrícia, contrariando conhecimentos científicos consagrados, reduzindo a segurança e a eficiência de uma boa prática 
assistencial e ética, as ações judiciais vem crescendo cada vez mais contra esses profissionais e as unidades de saúde que trabalham. Algumas 
Sociedades Médicas se pronunciaram a favor da permanência da terminologia “violência obstétrica”,  como a Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade, que em 8 de maio de 2019, publica uma nota de repúdio, onde diz  “...Negar a forma como as pessoas que vivem o 
problema o definem – ou seja , como experimentam e vivenciam seu sofrimento – pode retardar sua resolução, dificultar o encontro do terreno 
comum entre as pessoas e os profissionais e gerar maior sofrimento...”.   Para os médicos o termo “violência obstétrica”, gera controvérsias 
porque muitos profissionais não consideram exercerem violência contra as mulheres nos procedimentos comuns e de rotina que realizam 
durante e no decorrer do parto, tais como o uso indiscriminado de ocitocina, as manobras de Kristeller, ofensas verbais, episiotomia, etc.). Essa 
situação poderia ser minimizada com a presença de um acompanhante da parturiente, direito esse garantido pela Lei, 11.108, de 7 de abril de 
2005, mas na maioria das vezes é negado. Sabe-se que o acompanhamento é alguém de confiança e irá proporcionar maior tranquilidade e 
segurança a mulher, e assim o parto será mais rápido e com menos intervenções desnecessárias. Alguns projetos de Leis em tramitação no 
Congresso garantem direitos as mulheres e punem os culpados por tais agressões. Esperamos que com essa pesquisa, possamos identificar e dar 
voz a essas mulheres que sofreram violência obstétrica, para que esse fato não ocorra mais.
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RESUMO

Uma em cada quatro mulheres sofre alguma forma de violência durante o parto. Os atos de brutalidade, que vão desde comentários 
inapropriados a procedimentos dolorosos, são comumente descritos pelas gestantes ou por aquelas que passaram por uma gestação. 
Geralmente, são relatadas manobras dispensáveis, procedimentos dolorosos sem consentimento das gestantes, falta de analgesia e até 
negligência e descaso dos profissionais. Todos esses atos estão incluídos no que o campo da saúde conceitua como violência obstétrica, 
entendida como qualquer ato ou intervenção desnecessária dirigida à parturiente ou ao neonato, praticada sem o consentimento da mulher e/ou 
em desrespeito à sua autonomia, integridade física ou psicológica, indo contra os seus sentimentos, desejos e opções. Ao refletir sobre esta 
realidade na atenção à mulher durante o parto, deve-se considerar dois aspectos: por um lado, normas e hierarquias impostas as mulheres 
vítimas de procedimentos ofensivos, outro lado seria o do profissional, que normaliza muitos procedimentos e não enxerga violência em seus 
atos. A partir disso, questiona-se: como o discurso sobre parto e nascimento tem sido estabelecido nas relações das instituições de saúde e 
mulheres/parturientes? O objetivo geral do presente estudo foi conceituar e identificar os tipos de violência obstétrica institucional através de 
revisão de literatura sobre o tema numa proposta descritiva qualitativa. Esse estudo foi realizado a partir de artigos bases encontrados no Scielo, 
PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Lilacs. As buscas foram realizadas utilizando-se as seguintes palavras-chave: violência obstétrica, 
violência no parto, complicações obstétricas, parto vaginal, episiotomia, manobra de Kristeller. Ao total foram selecionados 24 artigos de língua 
portuguesa, inglesa e espanhola de 2014 a 2019 de acordo com a relevância e adequação aos objetivos do estudo. Como resultado, identificamos 
inúmeras intervenções realizadas durante o parto em diversos países, inclusive no Brasil, que apontaram para práticas prejudiciais e ineficazes 
que ainda são rotina no período periparto. Dentre elas, destacam-se a infusões intravenosas, uso indiscriminado de ocitocina e amniotomia. Além 
disso, as práticas mais vistas no momento do parto foram posição de litotomia, epsiotomia, manobra de Kristeller, que tem como objetivo forçar 
a saída do bebê. Em contrapartida, foi visto que apenas uma minoria da população pode se alimentar e se movimentar durante o parto. Infere-se, 
portanto, que a violência obstétrica está intrínseca na sociedade e em todas as camadas socioeconômicas. Nesse sentido, é notório que a causa 
da violência advém principalmente da formação dos profissionais de saúde e da organização dos serviços de saúde de forma pouco amigável com 
a parturiente e seu acompanhante. A prática médica é, muitas vezes, apreendida de forma descolada do seu balizamento ético e com a 
priorização de competências em detrimento de valores como o cuidado. Dessa forma, ocorre a banalização da violência, como por exemplo, 
administrar ocitocina em todas as mulheres. Com base no que foi exposto, deve-se identificar, prevenir e mitigar essa violência, intervindo na 
formação dos recursos humanos durante a graduação e a especialização, estimulando a informação e o fortalecimento da autonomia das 
mulheres e de suas famílias, além de, promover a visibilidade do problema e a responsabilidade dos autores do evento.
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RESUMO

A Doença de Alzheimer é uma doença crônica muito prevalente nos dias atuais na população mais idosa. É uma doença neurodegenerativa, 
irreversível, causadora de atrofia do córtex cerebral, principalmente da área do hipocampo, que por sua vez está relacionada com a formação de 
novas memórias. Acredita-se que a ocorrência da Doença de Alzheimer está relacionada a fatores genéticos, moleculares e ambientais. As lesões 
que são ditas características dessa doença, e que fora descrito inicialmente por Alois Alzheimer em seus estudos, são os emaranhados 
neurofibrilares (ENFs) – relacionadas com a proteína TAU, e as placas senis, decorrentes de acumulo de fragmentos da proteína β-amiloide. As 
terapias utilizadas para esta doença são diversas e consistem em fármacos que auxiliam as sinapses coline  rgicas, fármacos com ação antioxidante, 
anti-in amato ria, vasodilatadora e        mica, atuando, dessa forma, no sistema nervoso central modificando e postergando a evolução natural 
da doença de forma direta ou indireta. As alternativas terapêuticas, como a fitoterapia, mostram-se de fundamental importância devido à 
necessidade de encontrar novos fármacos que auxiliam no manejo da doença e retardam os sintomas mais agressivos. Os fármacos fitoterápicos 
são aqueles obtidos exclusivamente da matéria prima vegetal, não sendo compostos de substâncias sintéticas ou similares. O Vitis vinífera é uma 
espécie de videira cultivada para a produção de vinho na Europa, rica em compostos polifenólicos, que consistem em moléculas naturais 
compostas por um ou mais anel fenólico aromático. Há evidencias de que os compostos polifenólicos encontrados nessa espécie de uva 
contribuem para a melhora da função cognitiva e da memória durante o processo de envelhecimento. O objetivo deste trabalho foi a realização 
de uma revisão bibliográfica dos estudos da Vitis vinífera e seu uso como terapia complementar na Doença de Alzheimer. Para tanto, foi realizado 
revisão sistemática da literatura no intuito de verificar o papel deste fitoterápico no tratamento complementar da Doença de Alzheimer Os 
artigos científicos foram pesquisados nas bases de dados das plataformas Google Acadêmico, SCIELO, LILACS e PUBMED e revistas eletrônicas de 
saúde. Os resultados parciais indicam que o consumo de produtos contendo o polifenol reservatrol tem sido associado a efeitos benéficos a 
saúde, sendo considerado um agente anti-carcinogênico, anti-inflamatório e anti-obesidade, com significativo efeito protetor tanto no sistema 
cardiovascular quanto no sistema nervoso. O efeito no sistema nervoso ocorre devido à proteção dos neurônios contra danos, estresse oxidativo 
e toxicidade celular, e da prevenção da morte natural dos neurônios por apoptose. Alguns estudos in vivo demonstraram que o consumo de 
alimentos contendo compostos polifenólicos, principalmente os derivados da uva, foram capazes de reduzir as lesões neuropatológicas 
decorrentes da Doença de Alzheimer devido principalmente a sua ação anti-oxidante. Os polifenólicos presentes nos extratos de uvas dessa 
espécie são capazes de aumentar o metabolismo bioativo do cérebro, neutralizando os mecanismos patológicos e restaurando a função neuronal 
relacionada ao processo de aprendizagem e memoria. Alguns estudos sugerem que esses compostos são capazes de inibir o acumulo da proteína 
β-amiloide, e, consequentemente redução da formação das placas senis. Os achados destes estudos evidenciaram uma melhora na atenção, 
linguagem, função cognitiva e neuropsicológica em pacientes que fazem o uso de suplementação com extratos desta planta. A partir dos dados já 
obtidos, é possível encontrar uma relação entre o Vitis vinífera e seu efeito na redução dos sintomas da Doença de Alzheimer, entretanto, são 
necessários que mais dados sejam coletados para que se chegue a uma conclusão final.
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RESUMO

A proximidade entre humanos e animais de estimação é benéfica pelas relações afetivas desenvolvidas, mas muitas vezes é danosa à saúde 
animal devido à superalimentação com petiscos, alimentos humanos e excesso de ração. Vários aspectos podem influenciar a nutrição e a saúde 
de cães e gatos, tais como: qualidade, quantidade e frequência das refeições. Para obter informações sobre o manejo alimentar realizado por 
tutores de cães e gatos e, com isso, melhorar a atuação dos veterinários frente a esses problemas, foram feitas 92 entrevistas na sala de espera 
da policlínica Veterinária da Unesa, através de questionário elaborado pela equipe de pesquisa com perguntas objetivas. Entre os tutores de 
gatos (18,5% dos entrevistados), 59% têm renda familiar de até 4 salários mínimos, evidenciando a importância da policlínica na acessibilidade a 
serviços veterinários. A ração seca é o alimento escolhido por 76% dos tutores, e nenhum fornece ração úmida, o que demonstra necessidade de 
orientação aos tutores sobre o fornecimento de água para prevenir problemas urinários. A qualidade é fator determinante para aquisição da 
ração pela maioria dos tutores (65%), porém 27% destes tutores declararam também optar pelo preço. Cerca de 35% dos tutores levam a 
recomendação do veterinário em consideração no ato da compra, enquanto nenhum tutor relatou influência de propagandas no ato da compra. 
Apenas 41% dos tutores buscam informações no rótulo e nenhum tutor relatou buscar informações sobre o modo de fornecer a ração e este 
comportamento explica o motivo pelo qual 71% dos tutores fornecem ração à vontade. Outra explicação seria a falsa ideia de que gatos 
precisariam receber ração à vontade, o que aumentaria a ingestão de alimentos e consequentemente seu peso. Mesmo considerando a ração 
que fornecem excelente ou boa (88%), os tutores oferecem outros alimentos além da ração (71%), tais como petiscos industrializados (50%), o 
que pode resultar em aumento da ingestão calórica e obesidade. Sobre a percepção da condição corporal, 82% dos tutores consideraram que 
seus animais possuíam peso ideal, porém 21% destes animais estavam fora desta condição. Erros de percepção do tutor podem resultar em 
prejuízo à saúde do animal. O veterinário é essencial para esclarecimento sobre a correta alimentação e acompanhamento do peso dos gatos que 
são considerados como companhia (53%) ou como membro da família (47%) e, portanto, são muito importantes para seus tutores. Entre os 
tutores de cães (81% do total de entrevistados), 69% possui renda de até 10 salários mínimos, o que pode explicar a menor frequência de visitas 
ao veterinário (80% dos tutores leva o cão ao veterinário casualmente). A ração extrusada é preferida por 81% dos tutores e 32% fornece também 
petiscos industrializados aos seus animais, desbalanceando assim a dieta. A maioria dos tutores (95%) acredita que o preço da ração ofertada é 
elevado, no entanto apenas 9% trocam de ração com frequência e entre estes tutores, 4% consideram o preço um motivo relevante para a troca, 
ou seja, mesmo que o custo da ração seja elevado, os tutores preferem pagar mais caro por alimentos de qualidade. Entre os entrevistados, 61% 
não leem o rótulo da ração, ato que pode comprometer o manejo alimentar dos seus animais. Entre os tutores que acreditavam que o animal 
estava no peso ideal, em 14% dos casos os animais estavam acima do peso, ressaltando a importância do acompanhamento clínico. Cerca de 80% 
dos tutores consideram seus animais como membro da família, o que mostra a importância de promover manejos que favoreçam a nutrição 
destes animais e consequentemente sua longevidade. Observou-se erros no manejo alimentar que podem causar danos à saúde dos animais, mas 
que poderiam ser evitados caso os tutores tivessem maior acesso aos serviços veterinários pois mesmo com baixa renda familiar, fica evidente a 
preocupação com a qualidade do alimento fornecido, o carinho pelos animais e a confiança no profissional.
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RESUMO

Ovos de galinha são alimentos de alto valor nutricional, considerados fonte de proteína de alto valor biológico. Com a preocupação cada vez mais 
crescente por parte dos consumidores com a saúde e qualidade dos alimentos, o consumo de ovos produzidos em sistemas alternativos vem 
ganhando espaço e estão sendo preferidos por um grupo cada vez maior de pessoas. A qualidade dos ovos pode ser influenciada pela genética, 
idade das aves e pelo tipo de alojamento. Diferente dos ovos produzidos no sistema industrial, as informações sobre a qualidade interna e 
externa dos ovos produzidos em sistema alternativo, como o orgânico, ainda são escassas. Assim sendo, este trabalho objetivou avaliar os 
parâmetros de qualidade interna e externa de ovos orgânicos comercializados em três estabelecimentos comerciais, localizados em Vargem 
Grande, RJ, no período compreendido entre outubro a dezembro de 2018. Foram adquiridos 300 ovos orgânicos para avaliação do peso, unidade 
Haugh, índice de gema e espessura da casca. Os ovos foram pesados, quebrados e com micrômetro tripé mediu-se a altura do albúmen denso 
para o cálculo da unidade Haugh. Para determinação do índice de gema, foram realizadas medições de altura da gema com micrômetro e 
diâmetro com o paquímetro. A espessura da casca foi avaliada após lavagem com posterior secagem ao ar livre por um período de 24 horas, e, 
por meio de micrômetro determinou-se a média a partir da leitura da espessura de dois fragmentos da zona equatorial da casca. A análise 
estatística foi descritiva, com cálculo da frequência de cada não conformidade, por meio de média aritmética simples. De acordo com a faixa de 
peso a maior parte dos ovos (70%) foi classificada como grande. Mais de 65% dos ovos apresentaram unidade Haugh com valores acima de 72, 
considerados de excelente qualidade. Em relação ao índice de gema 82% dos ovos orgânicos analisados apresentaram médias dentro do padrão 
de qualidade. A qualidade externa dos ovos avaliados pela espessura da casca foi considerada baixa, com mais de 75% dos ovos com valores 
abaixo de 0,33 mm (indicativo de qualidade baixa e fragilidade da casca). Conclui-se que os ovos orgânicos comercializados no bairro de Vargem 
Grande, RJ apresentaram boa qualidade interna, porém baixa qualidade de casca.
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RESUMO

A Tartaruga-Verde, Chelonia mydas, é uma das cinco espécies de tartarugas marinhas que habitam o litoral brasileiro. Seu habitat é caracterizado 
por águas costeiras com muita vegetação, principalmente em ilhas ou baías, uma vez que, quando o indivíduo chega à sua fase adulta, adquire 
uma dieta alimentar estritamente herbívora. Levando em consideração o crescimento populacional das cidades costeiras e da ação de 
pescadores, há também o crescimento na quantidade de resíduos despejados nos oceanos, representando uma grande ameaça à fauna marinha, 
uma vez que a maior parte desses resíduos possuem um longo tempo de degradação no meio ambiente. Sendo assim, pode-se perceber que, a 
cada dia mais o ambiente natural da C. mydas, e de outras espécies marinhas, é invadido por resíduos antrópicos. Essa influência da ação humana 
acaba por gerar grandes problemas na fauna marinha como, principalmente, a ingestão desse lixo pelos animais. A ingestão pode acontecer de 
forma acidental, quando o lixo é ingerido junto à outros alimentos ou, intencional, quando o lixo é confundido com alimentos verdadeiros. Logo, a 
ingestão de resíduos antrópicos pode causar obstrução e impactação do trato gastrointestinal, distensão gástrica, rompimento de vísceras, 
produção e acúmulo de gás, necrose, úlcera na parede do trato e intoxicação, além de caquexia, apatia e anorexia, podendo levar a tartaruga 
marinha à morte por inanição. O conhecimento dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos corretos, se faz de grande importância para a 
atualização dos médicos veterinários e demais profissionais que trabalham com a conservação e reabilitação de espécies marinhas, contribuindo 
para retratar o cenário atual dos oceanos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi relatar o caso de uma C. mydas com corpo estranho linear, 
pesando 10,400 quilos e medindo 46 centímetros de comprimento de carapaça, descrevendo o tratamento cirúrgico para a retirada do resíduo 
ingerido. O animal chegou ao CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (UNESA /RJ) trazido pela Patrulha Ambiental, e ao exame clínico 
foi possível constatar que se apresentava prostrado, parâmetros vitais encontravam-se dentro da normalidade para a espécie, com a presença de 
fibropapilomas na inserção das nadadeiras e em parte do pescoço. Foi realizado exame radiográfico da cavidade celomática, sendo identificadas 
áreas com acúmulo de gás. Além disso, foi realizado exame de videolaparoscopia, sendo observado pregueamento de porção intestinal. A 
celiotomia, foi o procedimento de eleição para a retirada do corpo estranho, iniciado com o acesso inguinal e então o acesso axilar, o qual é 
pouco descrito em literatura e experimentos. O transoperatório foi satisfatório, com a retirada completa do corpo estranho linear. Conclui-se 
então, que o procedimento cirúrgico de celiotomia é a técnica de eleição nestas situações, sendo importante o diagnóstico correto e precoce 
objetivando a sobrevida do animal e conservação da espécie.
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RESUMO

Astenia Cutânea é uma colagenopatia mais conhecida como hiperelastose cutânea ou síndrome de Ehlers Danlos em humanos, e caracteriza-se 
como um distúrbio congênito do colágeno, proteína fundamental do organismo, sendo o principal componente da matriz extracelular. O colágeno 
desempenha funções estruturais e de manutenção da integridade tecidual, proporcionando aos tecidos força de tensão, flexibilidade e 
extensibilidade. A força tênsil da pele dos cães com astenia fica reduzida em até 40 vezes, resultando em uma pele que mostra
hiperextensibilidade, frágil, que se rompe facilmente por traumas mínimos, além de reter umidade e oleosidade ocasionando dermatites 
cutâneas. O diagnóstico da patologia, baseia-se no histórico, achados clínicos e histopatológicos, e índice de extensibilidade cutânea, sendo 
considerado patológico um índice maior que 14,5% em cães.  O trabalho descreve uma doença congênita raríssima, com poucas publicações e 
relatos, sem tratamento efetivo, sendo de grande importância para a atualização dos profissionais médicos veterinários da clínica de pequenos 
animais, contribuindo para o conhecimento científico.  Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um canino portador de astenia 
cutânea, descrevendo o tratamento cirúrgico paliativo para reduzir o excesso de pele. Aos seis anos de idade, uma cadela da raça Yorkshire, foi 
atendida em uma clínica veterinária particular na zona oeste do Rio de Janeiro, trazida pelo seu tutor, com a queixa clínica de odor fétido e 
excesso de pele em diversas áreas do corpo desde filhote. Ao exame clínico os parâmetros vitais encontravam-se normais e suspeitou-se tratar de 
astenia cutânea, tendo em vista sinais de pele hiperextensível e dados relatados na anamnese; quadro persistente desde a primeira idade. 
Realizado a medição do grau de hiperextensibilidade, o canino apresentava na região do pescoço 39% (20 cm verticalmente) e na região dorso 
lombar 33% (garupa – 17 cm), nos membros anteriores e posteriores observava-se também bastante flacidez, sendo identificadas diversas dobras 
cutâneas difusamente e ptose palpebral nos dois olhos. O procedimento cirúrgico reconstrutivo foi a terapia de eleição, iniciando pela resseção 
da região lombar e posteriormente da região do pescoço. Por questões financeiras o órgão não foi enviado para análise histopatológica. A 
recuperação pós-operatória foi satisfatória e a resolução foi imediata. Conclui-se então, sendo pouco descrita em literatura, sem experimentos 
com fármacos como tratamento alternativos, tratar-se de uma doença que necessita de procedimento cirúrgico corretivo, garantindo uma 
melhoria na qualidade de vida e longevidade dos animais.
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RESUMO

A mudança dos hábitos alimentares da população brasileira e a exigência dos consumidores por produtos cada vez mais saudáveis e produzidos 
de forma sustentável, têm impulsionado vários setores da agropecuária, propiciando o surgimento de inúmeros produtos alternativos. O frango 
caipira surgiu como uma proposta diferenciada para atender esse nicho de mercado, que possui uma representatividade cada vez mais expressiva 
no cenário nacional. No sistema alternativo de produção de frango de corte, a exploração pode ser intensiva ou não, sem uso de medicamentos 
contra as doenças e parasitas, antibióticos melhoradores de desempenho, quimioterápicos e ingredientes de origem animal na dieta. Além disso, 
o bem-estar na produção de aves está diretamente relacionado com o sistema de criação, onde o sistema de semiconfinamento permite que as 
aves tenham livre acesso às áreas de pastejo, para expressarem seus comportamentos naturais, podendo refletir no desempenho produtivo. 
Ademais, a escolha da linhagem mais adaptada e mais produtiva é fundamental para rentabilidade dos produtores. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o desempenho de três linhagens de frangos de corte caipiras criadas em sistema de semi-intensivo. O experimento foi realizado em 
Maricá, região dos lagos do Estado de Rio de Janeiro. A área experimental era composta de 15 piquetes de 30 m², onde cada piquete continha um 
abrigo de madeira coberto com telhas de barro e telado em suas laterais, com medidas de 2,1 m de pé-direito x 1,30 m de comprimento x 2,0 m 
de largura. Foram utilizadas 300 aves de três linhagens caipiras, alojadas seguindo o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 
tratamentos (Pescoço Pelado (Label Rouge), Vermelho Pesadão e Carijó) e 5 repetições, totalizando 15 unidades experimentais. As aves foram 
adquiridas com 1 dia de vida e mensurada a massa corporal para formar unidades experimentais homogêneas. Utilizou-se um período de 7 dias 
de adaptação antes de proceder à coleta dos dados. As variáveis zootécnicas analisadas foram: ganho de peso, consumo de ração e conversão 
alimentar. Foram realizadas pesagens semanais para acompanhar o ganho de peso dos frangos; a ração era pesada antes e após o fornecimento 
aos animais para estimativa de consumo, sendo considerados os valores de ganho de peso (kg) e consumo de ração (kg) para cálculo da 
conversão alimentar. Após o final do experimento, os dados de desempenho foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Biostat. Foram observadas diferenças significativas em todas as 
variáveis analisadas nas diferentes linhagens testadas, sendo que a linhagem Label Rouge apresentou desempenho superior em relação às outras 
linhagens. O consumo de ração e a conversão alimentar foram menores na linhagem Label Rouge enquanto o ganho de peso foi maior. As 
linhagens Vermelho Pesadão e Carijó não diferiram significativamente. Conclui-se que a linhagem Pescoço Pelado (Label Rouge) apresenta melhor 
desempenho que Vermelho Pesadão e Carijó podendo ser uma ótima alternativa para produtores caipiras em sistema semi-intensivo.
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RESUMO

As unidades de conservação ambiental (UC’s) brasileiras recebem muitos visitantes à procura de atividades ao ar livre como campings, trilhas etc. 
Sendo assim, expostas a infestações por carrapatos e, consequentemente, a possíveis patógenos que os mesmos albergam. O objetivo do 
presente trabalho foi identificar as espécies de carrapatos na fase de vida livre, que ocorrem nas UC’s dos estados do Rio de Janeiro (RJ), Espírito 
Santo (ES) e Minas Gerais (MG), e realizar detecção de DNA de bactérias dos gêneros Rickettsia e Borrelia por meio da reação em cadeia da 
polimerase (PCR) nesses carrapatos. Foram visitadas 17 UC’s (nacionais, estaduais e municipais) onde carrapatos em fase de vida livre foram 
capturados utilizando armadilha de CO2 e coleta manual. Foram realizados 113 diferentes pontos de coleta, sendo destes 22 fixos com repetições 
de quatro coletas totalizando 88 coletas nesses pontos. Os artrópodes foram identificados com chave dicotômica específica, sendo larvas e ninfas 
identificadas até gênero e adultos até espécie. Ninfas e adultos foram acondicionados individualmente e larvas reservadas em pool,. A extração 
de DNA foi feita pelo protocolo fenol-clorofórmio em um total 188 amostras. A PCR foi realizada utilizando primers que amplificam um fragmento 
do gene citrato sintase e flagelina B de Rickettsia spp. e Borrelia spp. respectivamente. Foram coletados 1.356 carrapatos, sendo 1201 larvas, 106 

ninfas e 49 adultos. As ninfas foram identificadas como Amblyomma spp. e os adultos como A. oblongoguttatum (3♂/2♀), A. sculptum (9♂/13♀), 

A. brasiliense (1♂/1♀), A. dubitatum (2♂/5♀) e A. aureolatum (6♂/6♀). Na PCR foi detectado DNA de Rickettsia spp. em 10,1% (19/188) das 
amostras, nenhuma amostra foi positiva para Borrelia spp. Das amostras positivas para Rickettsia spp., sete eram pools de larvas, oito amostras 
de ninfas de Amblyomma spp., e quatro de adultos sendo três de A. dubitatum e uma de A. aureolatum. Após sequenciamento de 19 amostras, 
identificou-se sequencias de Rickettsia bellii em todas as 19 amostras. DNA de Rickettsia bellii está presente em carrapatos de UC’s no ES, em 
contrapartida, DNA de Borrelia spp. está ausente. A ocorrência de carrapatos do gênero Amblyomma em UC’s dos estados do RJ, MG e ES é 
frequente e serve de alerta para os visitantes e autoridades responsáveis pelas UC’s, sobre o risco de infestações por carrapatos e, 
consequentemente, exposição a agentes infecciosos e parasitários.
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RESUMO

The fertility of male canines can be evaluated in two ways. One of which is through a test of fertility, in which the breeder waits for confirmation 
of the gestation of a female after the male in question has mated. However, this practice can be prejudicial and frustrating for breeders. With the 
idea of reproduction in mind, the breeder should only use animals whose qualitative and quantitative ejaculate parameters have been examined. 
The second method, semen analysis, is an essential part of an andrological exam, which as well as being a clinical and sanitary exam, relays 
information about the quality of the sperm, which includes the motility, vigor, concentration, morphology, etc. The objective of this study is to 
evaluate average parameters of sperm in canines of reproductive age. To do this, 10 dogs between 2 and 7 years of age were utilized. Breeds 
represented in the study include, Boxer (1), Dobermann (1), Labrador, Gordon Setter (2), English Bulldog (2), French Bulldog (2), and Siberian 
Husky (1). All animals involved in the study were submitted to a general physical exam and anamnesis, with no pathophysiologic alteration. 
During semen collection, graduated conical tubes and manual stimulation were utilized. Ejaculate volume was assessed and optical microscopy 
was utilized to evaluate the motility (%), vigor (1-5), concentration and pathologies (image augmented 1000x) present. The 10x and 40x objectives 
were used to evaluate the motility and vigor of sperm in a drop of semen placed between a slide and a cover slip heated to 37°C. The 
concentration of sperm was determined through cell counting utilizing a Neubauer chamber and a dilution of 1:100. To determine sperm 
pathologies, the slide was stained using Botuvital® (Botupharma Biotecnologia Animal, Botucatu/SP). The average±standard deviation values 
obtained were: ejaculate volume 4.45±1.85mL, sperm motility 70.00±26.98%, vigor 3.67±1.12, concentration 152.06±101.83, sperm pathologies: 
normal 84.13±6.98, larger defects 4.38±2.72 and smaller defects 11.25±6.23. Through these results, it is possible to observe that there was a large 
individual variation for some animals in the parameters of motility and sperm concentration as evidenced by the standard deviation. 
Nevertheless, all the animals showed parameters within the pre-existing parameters of the species as cited in the Manual of Andrological 
Examination and Evaluation of Animal Semen (2013) of the Brazilian College of Animal Reproduction (CBRA).
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RESUMO

A oncologia ocular apresenta grande importância na clínica de pequenos animais podendo acometer diferentes estruturas extra e intraoculares, 
manifestando-se com aspectos e evoluções variados. As neoplasias benignas apresentam células bem diferenciadas e que clinicamente 
caracterizam-se como massas tumorais localizadas, encapsuladas de crescimento lento e sem sinais de disseminação ou metástases. O 
hemangioma é descrito como uma neoplasia benigna do endotélio dos vasos sanguíneos de rara ocorrência, sendo sua forma maligna o 
hemangiossarcoma, mais frequente em cães. Em geral, as massas oftálmicas são diagnosticadas muito tardiamente o que limita os possíveis tipos 
de tratamentos e diminui significativamente, em alguns casos, o prognóstico e a qualidade de vida do paciente. Esse estudo objetivou relatar o 
caso raro de neoplasia ocular benigna, descrevendo seu comportamento atípico e a importância de um diagnóstico correto para um tratamento 
adequado. Um canino macho, de 11 anos de idade, foi conduzido ao atendimento veterinário especializado de oftalmologia veterinária em uma 
clínica particular da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ao exame físico do olho direito do paciente, o veterinário observou que a tumoração 
apresentava-se friável, elevada, vermelha, altamente vascularizada e hemorrágica. O animal mostrava sinais de dor e incomodo no manuseio do 
olho acometido, entretanto os demais parâmetros encontravam-se dentro da normalidade. Realizou-se uma ultrassonografia intraocular, 
indicando a presença de uma massa supostamente neoplásica na região temporal do bulbo ocular, atingindo a conjuntiva, esclera e córnea. 
Apesar da aparência da massa, o exame não foi capaz de definir se realmente tratava-se de neoplasia, nem o possível caráter benigno ou maligno 
da mesma. Realizou-se procedimento cirúrgico de enucleação e o laudo histopatológico confirmou diagnóstico de hemangioma corneano 
conjuntival sem invasão intraocular. A recuperação do paciente ocorreu sem maiores intercorrências. Conclui-se assim, tratar-se de uma 
patologia rara, que mesmo sendo benigna, mostrou um comportamento atípico de invasão, ratificando a importância de um diagnóstico correto e 
precoce para um prognóstico favorável e longevidade da vida do paciente.
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RESUMO

A infecção pelo nematoda Dioctophyma renale apesar de ser rara, é relatada em diversas partes do mundo, acometendo várias espécies de 
mamíferos, inclusive humanos. Comumente, chamado de estrôngilo gigante, chegando a medir 1 metro de comprimento, sendo, portanto, 
classificado como o maior nematódeo conhecido. É encontrado principalmente em áreas temperadas e subárticas e parasita o rim direito de 
carnívoros, resultando na destruição do parênquima renal. Entretanto, também pode ser descoberto na cavidade peritoneal ou em outros órgãos, 
como por exemplo: testículo, ovário, fígado e glândulas mamárias. Como evolui de forma assintomática, geralmente, é reconhecido na necropsia. 
Todavia, quando existem manifestações clínicas, o animal pode apresentar dor à palpação abdominal, hematúria, linfoadenomegalia, apatia, 
aumento do volume na palpação renal, arqueamento de dorso e patogenias relacionadas ao órgão afetado. O diagnóstico habitualmente, é feito 
por exame parasitológico de urina, onde na sedimentoscopia é possível identificar ovos característicos do D. renale, podendo ocasionalmente 
encontrar parasitos jovens na urina.  O exame de ultrassonografia também é utilizado como método diagnóstico, pois além de proporcionar uma 
resposta conclusiva, é muito importante para o prognóstico do paciente. Levando-se em consideração que a maioria das vezes o paciente se 
mostra assintomático, este exame complementar faz-se essencial. Assim, o objetivo do trabalho é relatar o caso de um canino portador de D. 
renale, e descrever a importância da ultrassonografia para o diagnóstico precoce desta parasitose, com o intuito de que os médicos veterinários 
utilizem com maior frequência essa ferramenta diagnóstica. Um canino, macho, SRD, inteiro foi atendido em uma clínica veterinária particular na 
zona Oeste do Rio de Janeiro, relatando o tutor que o animal se encontrava com hematúria, inapetente e prostrado. Na anamnese informou 
ainda que havia adotado o canino a poucos meses e o mesmo vivia em Guapimirim/Rj, uma região de lago e alimentava-se de restos de comida. 
Ao exame clínico o veterinário constatou dor a palpação abdominal, sialorreia e demais parâmetros dentro da normalidade. Realizado exame de 
sangue e ultrassonografia abdominal, evidenciou-se:  leucocitose com neutrofilia, eosinofilia, basofilia, trombocitopenia, dosagens séricas de 
ureia e creatinina normais. Imagem ultrassonográfica de rim direito em topografia habitual, dimensões aumentadas, medindo aproximadamente 
7,50 cm, formato piriforme, contorno regular, perda da relação córtico-medular, sendo visualizados ao corte transversal estruturas tubulares, 
arredondadas, representadas por halos e conteúdo hipoecogênico, compatível com presença de D. renale. Após o diagnóstico, efetuou-se 
nefrectomia do rim direito, sem evidenciar parasitas na cavidade abdominal. Ao exame macroscópico do órgão foram encontrados 5 exemplares 
do nematódeo, sendo três fêmeas com aproximadamente 50 cm e dois machos medindo em torno de 25cm. O pós-operatório foi satisfatória e 
após oito meses do procedimento cirúrgico, o rim remanescente mostrou uma hipertrofia compensatória com valores séricos de enzimas renais 
dentro da normalidade. Conclui-se, portanto, que o exame ultrassonográfico foi essencial para o diagnóstico assertivo, levando ao tratamento 
cirúrgico emergencial, proporcionando longevidade de vida ao paciente.
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RESUMO

The equine industry of Brazil is ranked as one of the five largest in the world, generating approximately 16 billion reais annually. The growth of 
equine breeding is intimately related to the biotechnological advances in animal reproduction, specifically embryo transfer (TE), which allows for 
an increase in reproductive efficiency and genetic enhancement. The pregnancy rate is the main result of TE and can be influenced by the 
selection and handling of the mares that are recipients or donors embryos, follicular control through palpation and ultrasonography of the 
reproductive tract, as well as the synchronization of estrus and ovulation through hormone therapy.  Due to the inherent variables in the embryo 
transfer process, this study evaluated the interference of embryonary age on pregnancy rates. To achieve this, reproductive control records of an 
equine reproduction center in the state of Rio de Janeiro were analyzed. The analyzed data spanned from 2005 to 2015 and the results were 
evaluated through the Chi-squared test (X2). 976 embryo transfers were analyzed, which resulted in a pregnancy rate of 59.53% (581/976). 
Pregnancy diagnosis was performed 60 days after the TE procedure through an ultrasonographic exam in B mode. The pregnancy rates obtained 
after embryo transfer with embryos of 6, 7, 8, 9, and 10 days of age were: 50.88% (86/169), 62.47% (243/389), 64.16% (213/332), 56.14% (32/57) 
e 30.00% (3/10), respectively. Records of 5-day old embryo transfers were not considered in this study due to the low number performed (n<10). 
Between the 7, 8, and 9-day old embryos there was a higher (p>
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RESUMO

Moluscos gastrópodes são organismos de grande importância por atuarem como hospedeiros intermediários de parasitos. No Brasil, dentre as 
parasitoses, a esquistossomose se notabiliza por sua elevada prevalência ocorrendo principalmente nas regiões norte e nordeste devido a 
precariedades em saneamento básico. Esta enfermidade apresenta como agente determinante o trematódeo digenético Schistosoma mansoni, 
tendo o planorbídeo, Biomphalaria glabrata, o principal hospedeiro intermediário. Esta condição, tem motivado pesquisas a desenvolver novas 
metodologias pautadas no seu controle, destacando a utilização de nematoides entomopatogênicos. Assim, com objetivo de validar tal proposta, 
o presente estudo foi conduzido afim de determinar a susceptibilidade de B. glabrata a infecção por Heterorhabditis bacteriophora e possíveis 
alterações relacionadas a sua biologia reprodutiva utilizando como indicadores, o número total de massas ovígeras, número de ovos, sua 
viabilidade e determinação dos conteúdos de galactogênio no complexo gônada-glândula digestiva. O experimento foi conduzido em duplicata 
utilizando “n” total de 240 moluscos. Os animais foram divididos em grupos, dos quais 3, formaram grupo controle, e 3, grupos expostos ao 
nematoide. Semanalmente, os moluscos de cada grupo foram dissecados para coleta da hemolinfa e tecido. A análise da taxa ovipositória foi feita 
em dias alternados, até o fim das três semanas de exposição. Os números de ovos postos foram contabilizados através da observação direta, e 
em seguida, os mesmos foram colocados em novos aquários livres de moluscos. Esses ovos foram periodicamente observados para contagem de 
moluscos eclodidos. A viabilidade dos ovos foi expressa em percentagem (número de moluscos eclodidos pelo número de ovos postos), e por fim, 
reservas de galactogênio foram quantificadas utilizando o método do 3,5 DNS (ácido dinitrosalicílico). Após de 3 semanas de análise, observou-se 
redução no número de massas ovígeras em relação a moluscos não infectados (18,67±1,68), com valores médios oscilando próximo de (7,75±
1,45). Mesma tendência foi verificada para o número total de ovos, com redução de 56,36% na segunda semana do estudo. Quanto a taxa de 
eclodibilidade, o valor médio oscilou próximo a 61,42% (128,02±23,52) na primeira semana de exposição, representando um decréscimo de 
38,75% em relação ao número total de ovos postos. Enquanto o grupo controle, oscilou próximo a 95%, com valores médios de (446,8±25,64) na 
primeira semana de exposição; (423,3±10,05) na segunda semana de infecção e (515,8±16,16) na terceira semana de estudo. Os resultados 
apresentados evidenciam que a exposição ao NEP induz alterações importantes no perfil reprodutivo de B. glabrata, que se potencializa através 
da relação endossimbiótica com a bactéria do gênero Photorhabdus. Esta alteração, foi acompanhado por um significativo decréscimo nos 
conteúdos de galactogênio de moluscos expostos, sinalizando que o processo de castração parasitária decorre de uma ação indireta, frente ao 
comprometimento do status energético que o nematoide gera em seu hospedeiro.
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RESUMO

Moluscos gastrópodes são organismos de grande importância por atuarem como hospedeiros intermediários de parasitos. No Brasil, dentre as 
parasitoses, a esquistossomose se notabiliza por sua elevada prevalência, com áreas endêmicas registradas principalmente nas regiões norte e 
nordeste devido a precariedades em saneamento básico. Esta enfermidade apresenta como agente determinante o trematódeo Schistosoma 
mansoni, tendo o planorbídeo, Biomphalaria glabrata, o principal hospedeiro intermediário em seu ciclo. Esta condição, tem motivado pesquisas 
a desenvolver novas metodologias pautadas no controle de moluscos, como alternativas a erradicação de endemias. Deste modo, o presente 
trabalho objetivou avaliar alterações no metabolismo de carboidratos de B. glabrata frente a exposição ao nematoide Heterorhabditis 
bacteriophora, determinando os conteúdos de glicose na hemolinfa e de suas reservas na glândula digestiva, além de caracterizar a atividade da 
lactato desidrogenase (LDH), como importante indicador de transição entre vias aeróbias e anaeróbias do hospedeiro. O experimento foi 
conduzido em duplicata utilizando “n” total de 240 moluscos. Os animais foram divididos em grupos, dos quais 3, formaram grupo controle, e 3, 
grupos expostos ao nematoide. Semanalmente, os moluscos de cada grupo foram dissecados para coleta da hemolinfa e tecido. A determinação 
de glicose livre na hemolinfa e atividade da LDH foram conduzidos por meio de kits comerciais da marca Doles, enquanto que a determinação de 
glicogênio na glândula digestiva foi feita de acordo com o método 3,5 DNS (ácido dinitrosalicílico). Em relação as concentrações de glicose na 
hemolinfa, os valores médios observados nos grupos infectados foram significativamente menores quando comparado a grupos não expostos, 
com os menores valores registrados na segunda semana (56,22%). A concentração de glicogênio também sofreu alteração, com menor valor 
registrado na segunda semana de infecção (1,03 mg de glicose/g de tecido). Variação inversa foi observada para a atividade da LDH, com 
aumento de 82%, durante primeira semana de infecção. Porém, foi na segunda semana, que maior diferença foi registrada entre os grupos 
controle e infectado, correspondendo um acréscimo de 205% em sua atividade. As mudanças no metabolismo de B. glabrata é justificada em 
parte, por uma competição de nutrientes estabelecida entre o molusco e o nematoide, que se intensifica pela própria relação endossimbiótica 
com a bactéria Photorhabdus luminescens, que utiliza esse açúcar como principal fonte de carbono. Como consequência a hipoglicemia, intensa 
mobilização de glicogênio na glândula digestiva é verificada como tentativa em normalizar as concentrações de glicose na hemolinfa do molusco, 
levando a depleção das reservas energéticas. Apesar do decréscimo constatado nos conteúdos de glicogênio, o mesmo não se mostrou eficaz no 
restabelecimento dos níveis glicêmicos, constatado pelo aumento de reações fermentativas, principalmente catalisadas pela LDH. Esse cenário, 
aponta para quebra da homeostase glicêmica do gastrópode, favorecendo ativação de vias anaeróbicas, como tentativa em restabelecer seu 
balanço redox.
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RESUMO

O carrapato bovino é um ectoparasito amplamente distribuído em todo o mundo, responsável pela redução da produção de leite ou carne 
relacionada à espoliação sanguínea e transmissão de doenças. As regiões que apresentam maior incidência deste parasita são as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil em função das condições climáticas favoráveis. Os números sobre a incidência somados aos números 
atualmente atribuídos aos prejuízos, coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária brasileira. Por essa razão, há 
um crescente interesse no desenvolvimento de novos métodos de controle desse parasita. O fungo característico do solo e que apresenta 
simbiose com plantas, Trichoderma é um potente micoparasita de vários fungos patogênicos de plantas. Utiliza como estratégia de 
micoparasitismo, a lise da parede celular hospedeira com um aparato de enzimas degradadoras da parede celular, como quitinases, β-1,3-
glucanases, N-acetilgluconaminidases (NAGase) e proteases. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho propõe uma nova abordagem para testar a 
eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum na degradação de estruturas quitinosas presentes no exoesqueleto e na 
membrana peritrófica do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. MÉTODOS: O fungo foi incubado em meio TLE e a produção de enzima 
foi induzida com quitina comercial (CWDE) e quitina carrapaticida (T-CDWE). O rastreio de CWDE e T-CWDE foi efetuado por electroforese em gel 
de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS -PAGE). Para determinar as atividades enzimáticas específicas, as produções foram medidas 
para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. A atividade de NAGase foi realizada pela formação de p-nitrofenol 
a partir de p-nitrofenol-p-N-acetilglucosamina (pNglcNAc). A actividade de β -1,3-glucanase foi identificada numa reação contendo 0,25% (p / v) 
de laminarina (Sigma). A mistura foi incubada a 40 ºC por 30 min e a quantidade de açúcar redutor formado foi determinada 
espectrofotometricamente a 550 nm. A atividade da quitinase foi determinada usando quitina coloidal. O produto da atividade da quitinase foi 
revelado após a incubação com p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A atividade de protease foi determinada usando solução de caseína a 1% (p / 
v) como substrato. A reação foi realizada por 20 min, a 37ºC, e interrompida pela adição de ácido tricloroacético (TCA). Após centrifugação a 3300 
g, o sobrenadante foi analisado espectrofotometricamente a 280 nm. A massa de 50 mg de ovos de carrapatos foi pesada e esperada até a 
eclosão (~ 1000 larvas) e logo após submetidos a bioensaios com CWDE (10 e 20 mg.mL -1) e T-CWDE (10 mg.mL -1). Vinte fêmeas adultas 
também foram utilizadas nos biotestes. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas de pesos moleculares variando entre 20 -
100 kDa, característicos de endo e exochitinases de T. asperellum, de acordo com diferentes elicitores contendo quitina para a produção de 
quitinases. Todas as enzimas requeridas mostraram atividade enzimática. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada. Após 72 
horas de bioensaios com 20 mg.mL-1 de CWDE, 100% das larvas morreram. O teste T-CDWE com 10 mg.mL-1 apresentou morte de 100% das 
larvas após 48 horas. O MEV corroborou a ruptura na parede celular por enzimas quitinolíticas. CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram o 
ataque de CWDE e T-CWDE nas estruturas cuticulares do carrapato de gado, sugerindo uma atividade específica da T-CWDE. Considerando a 
viabilidade de produção e benefícios ecológicos, excluindo os efeitos residuais dos atuais inseticidas químicos, assim como a resitência frente a 
estes agentes químicos. O conhecimento do perfil enzimático contra vetores de doenças que apresentam quitina em sua composição contribuirá 
para as aplicações biotecnológicas futura da super expressão da produção de quitinases fúngicas em larga escala para o biocontrole de veto.
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RESUMO

No sistema alternativo de criação de frangos no Brasil, as linhagens Label Rouge, Pesadão e Carijó são as mais utilizadas. Oriundas de material 
genético importado da França, a linhagem Redbro Cou Nu Vermelho de Pescoço Pelado, conhecida no Brasil como Label Rouge, possui como 
principais características a rusticidade, crescimento lento, pele fina de cor amarela e aptidão para carne. Já o frango Pesadão, Redbro Plumé, tem 
crescimento semi-precoce, penas de cor vermelha e aptidão para produção de carne e peito bem desenvolvido; enquanto a Carijó, Gris Barre 
Plumé, também apresenta crescimento semi-precoce, possuindo penas pretas com pontos brancos por todo o corpo e porte alto com canelas 
longas. Dentre os vários fatores que influenciam as características organolépticas da carne de frangos caipiras encontra-se a linhagem, que possui 
influência sobre a textura, sabor, quantidade de gordura abdominal, pH, maciez, entre outros. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
três linhagens sobre a qualidade da carne de frangos caipiras criados no sistema semi-intensivo na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O 
experimento foi realizado em Maricá, região dos lagos do Estado de Rio de Janeiro numa granja de frangos caipiras. A área experimental era 
composta de 15 piquetes de 30 m². Cada piquete continha um abrigo de madeira coberto com telhas de barro e telado em suas laterais, com 
medidas de 2,1 m de pé-direito x 1,30 m de comprimento x 2,0 m de largura. Foram utilizadas 300 aves de três linhagens caipiras melhoradas, 
alojadas em um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (Pescoço Pelado (Label Rouge), Vermelho Pesadão e 
Carijó) e 5 repetições, totalizando 15 unidades experimentais. As aves foram adquiridas com 1 dia de vida e mensurada a massa corporal para 
formar unidades experimentais homogêneas. A alimentação foi formulada de forma a atender as exigências nutricionais das aves em todas as 
idades. Os frangos caipiras foram criados até o abate que foi realizado aos 85 dias de idade em condições humanitárias. As variáveis analisadas 
foram: pH do peito e da coxa, cor, perda de peso por cocção e maciez. As determinações de pH foram realizadas com auxílio de um 
potenciômetro. A avaliação de cor foi realizada com colorímetro. As amostras de peito e coxa, para a determinação da perda de peso por cocção, 
foram pesadas em balança semianalítica, em que os valores de perda foram obtidos considerando-se a porcentagem da diferença de peso antes e 
após o cozimento do peito e da coxa. Para avaliação da maciez da carne foi utilizado um texturômetro. Após o final do experimento, os dados de 
qualidade da carne foram submetidos à análise de variância e suas médias foram comparadas pelo teste de Tukey a de 5% de probabilidade, 
utilizando-se o programa estatístico Biostat. Não foram observadas diferenças significativas entre as diferentes linhagens para as variáveis pH do 
peito e coxa, cor e perda de peso por cocção, mas para maciez da carne foram observadas diferenças significativas. A linhagem pescoço pelado 
apresentou carne mais macia no peito e na coxa quando comparada com as linhagens pesadão e carijó, que não diferiram significativamente 
entre si. Conclui-se que a linhagem pescoço pelado apresenta carne com melhor qualidade baseado na maciez.
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RESUMO

Nas últimas décadas houve progressivo aumento no número de casos de Diabetes Miellitus em cães. As fêmeas são mais acometidas que os 
machos, pois durante o seu ciclo estral (especificamente na fase de diestro) ocorre elevação nas concentrações séricas de progesterona e 
hormônio do crescimento (GH) que levam a uma resitência à ação da insulina, fazendo com que até 70% delas possam desenvolver a doença. 
Quando a hiperglicemia é precocemente detectada em fêmeas e os fatores de resistência são retirados, as chances de recuperação total são 
maiores. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de uma fêmea inteira diabetogênica, que apresentou nível 
normoglicêmico após o procedimento de ovariosalpingohisterectomia (OSH). Cadela, 2 anos e 6 meses, sem raça definida, não castrada, pesando 
9,5 kg foi atendida emu ma clínica veterinária localizada no Rio de Janeiro/RJ. Segundo relato do proprietário já fazia dois dias que estava 
intensamente apática e havia apresentado quadro de crise convulsiva no dia em que foi levada para atendimento clínico. Foi realizado 
hemograma completo, que revelou trombocitopenia (161.000 céls/µl, parâmetro 200.000     a     500.000 céls/µl) e eosinofilia absoluta (1500 céls/
µl, parâmetro 150 a 1250 céls/µl) e relativa (12%, parâmetro 2 a 8%). Também foi aferida a glicemia: 443,24 mg/dL (parâmetro: 70 - 110 mg/dL) e 
realizada urinálise, que revelou proteinúria, glicosúria (50 mg/dL) e cristalúria (fosfato triplo). Foi realizado teste rápido Snap 4DX® (IDEXX, 
Westbrook, EUA) para detecção do antígeno da Dirofilaria immitis e anticorpos contra Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi e 
Ehrlichia canis, resultando negativo. Diante do iminente risco de novo episódio de crise convulsive, foi prescrito Fenobarbital suspensão (40 
mg/ml), 40mg por via oral, a cada 12 horas. Durante a revisão clínica, cinco dias após a primeira consulta, a cadela se apresentava clinicamente 
estável, sem novos quadros de crise convulsiva. Então, foi solicitada a repetição da dosagem da glicemia (334,32 mg/dL, parâmetro: 70 a 110 
mg/dL) com jejum de 12 horas, além da realização de dosagem de frutosamina (400 micromol/L, parâmetro: 225,0   a   375,0 micromol/L) e 
exame ultrassonográfico abdominal, que demonstrou fígado com ecogenicidade compatível com hepatopatia diabética. A cadela foi encaminhada 
para avaliação endocrinológica. Durante a consulta endocrinológica, os proprietários confirmaram que a cadela não havia sido submetida ao 
procedimento de OSH. No entanto, não souberam precisar se estava em cio ou quando havia apresentado o último estro. Diante desses 
esclarecimentos, associado ao fato de a cadela ser “inteira”, a suspeita clínica foi de Hiperglicemia induzida pelo efeito diabetogênico da 
progesterona, mesmo os proprietários não sabendo informar se a cadela apresentava outros sintomas considerados clássicos da doença, tais 
como: poliúria, polidpsia, polifagia e perda de peso. Sendo assim, foi indicado imediatamente o tratamento cirúrgico do animal. Dois dias após o 
animal ser submetido ao procedimento cirúrgico de OSH, a glicemia apresentou redução, chegando a 178 mg/dL, não sendo necessário o uso da 
insulina de curta ação. Cinco dias após, o animal foram coletadas amostras para a realização de novo hemograma, dosagem de glicemia e 
urinálise. O hemograma não apresentou alterações, a glicemia apresentou redução dos seus valores (218,78 mg / dL) e a urinálise se apresentava 
normal. Diante destes novos resultados, optou-se por não iniciar a insulinoterapia e recomendou-se realizar nova dosagem glicêmica cinco dias 
após. Após esse intervalo, a nova dosagem glicêmica constatou que o animal encontrava-se normoglicêmico (71 mg/dl). Neste momento animal 
recebeu alta clínica, sendo recomendado aos seus proprietários exames periódico para acompanhar o quadro geral do animal.
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RESUMO

A habronemose é uma afecção parasitária ocasionada por estes nematoides, com apresentação das formas: conjuntival, cutânea e gástrica. O 
Habronema sp normalmente parasita a porção glandular do estômago de eqüídeos, muares e asininos. A Mosca domestica e a Stomoxys 
calcitrans são consideradas hospedeiros intermediários deste parasita, que ao depositarem suas larvas sobre uma ferida cutânea, as larvas 
invadem os tecidos, porém, não completam seu desenvolvimento. A infecção por larvas desse nematoide na pele produz ampla formação de 
tecido de granulação, causando então habronemose cutânea. A patogenia não está totalmente clara, supõe-se que as larvas mortas ou que estão 
morrendo, desencadeiem uma reação de hipersensibilidade. Deve-se instituir o tratamento cirúrgico em casos de lesões com difícil cicatrização e 
que apresentem intenso tecido de granulação. O objetivo do tratamento é reduzir a dimensão das lesões com a remoção do tecido de granulação 
e evitar a reinfestação, associado ao manejo do ambiente, em manter as instalações limpas, redução de vetores, aplicação de telas e evitar novas 
escoriações cutâneas. Uma das mais freqüentes ocorrências na clínica de eqüídeos são os ferimentos de pele, principalmente localizados nas 
extremidades distais dos membros locomotores, onde a cicatrização é dificultada pela falta de tecido de revestimento, baixo suprimento 
sanguíneo, regiões de movimento articular, com maior predisposição para contaminação e conseqüente infecção. O objetivo desse trabalho é 
relatar o uso da criocirurgia como forma de tratamento de habronemose cutânea eqüina. A criocirurgia possui como principal vantagem ser 
menos invasiva do que outros procedimentos e na maioria dos casos, não requer anestesia geral. O trabalho refere-se a um relato de caso 
envolvendo uma égua da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sem raça definida, pelagem castanha, 19 anos de idade, atendida Policlínica 
Veterinária de Grandes Animais da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, com queixa principal de tecido de granulação exuberante 
localizada na parte distal do membro pélvico direito com 15 cm de diâmetro. O Médico Veterinário suspeitou em tratar-se de um caso de 
habronemose cutânea e foi realizado tratamento clínico com limpeza da ferida, tratamento de suporte e exames pré-operatórios para posterior 
exérese do granuloma. Após a excisão cirúrgica parcial da lesão granulomatosa, o animal foi mantido em internação para realização de curativos 
diários. O tratamento clínico consistiu na aplicação de sulfato de cobre diretamente na lesão, que não obteve resposta satisfatória, ainda com 
demora na cicatrização e permanência do tecido de granulação. Sendo assim, foram realizadas duas sessões de criocirurgia, com intervalo de 15 
dias entre cada sessão para destruição por congelamento do tecido. Para o congelamento da lesão foi usada uma pistola especializada para 
aspersão de nitrogênio líquido por meio de jatos sobre o tecido de granulação exuberante. Nas sessões foram realizados três ciclos de 
congelamento rápido pela aplicação do nitrogênio sobre toda a extensão da lesão, seguido de descongelamento lento de forma natural. Houve 
regressão intensa do tecido de granulação presente na ferida que favoreceu a cicatrização e fechamento da ferida. A criocirurgia é uma opção de 
tratamento em equinos que apresentam a predisposição da formação de tecido de granulação exuberante que interfere na cicatrização de 
feridas, e especial nos casos de habronemose onde esse tecido é estimulado a proliferar, sendo assim, dificultando o fechamento de feridas 
principalmente em extremidades em equinos. O procedimento de criocirurgia foi realizado com aplicação de anestesia local, com recuperação da 
paciente com alta e retorno às atividades.
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RESUMO

Por culturalmente serem animais voltados ao trabalho ou ao esporte, os equinos apresentam um sistema locomotor extremamente resistente e 
adaptado a suportar grandes cargas. Ainda assim, cavalos, em geral, estão propensos a diversos acidentes devido ao seu tamanho, força e 
temperamento. Esses acidentes costumam ocorrer durante o manejo do animal, por condições inadequadas das cocheiras ou das pastagens que 
frequentam e, no caso de cavalos atletas, devido ao exercício extenuante a que são submetidos. Por sustentarem grande parte do seu peso sobre 
os membros, sobretudo os anteriores, diversas afecções que acometem o sistema locomotor tornam-se intratáveis e o animal muitas vezes é 
submetido à eutanásia. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um equino macho, SRD, 6 anos, pesando 330 kg, que sofreu 
acidente em objeto cortante durante o pastejo e que resultou em ferida lacerante do membro anterior direito, ruptura total dos tendões flexores 
digitais, superficial e profundo, e também do ligamento suspensório do boleto. O animal recebeu atendimento de urgência, sendo submetido, na 
ocasião, a uma tenorrafia do tendão digital profundo. No entanto, a técnica não obteve sucesso e houve deiscência da sutura. Após ter sido 
indicada a eutanásua pelo veterinário que realizou o primeiro atendimento, o equino foi trazido à Universidade Estácio de Sá/RJ. Passando por 
um novo atendimento, observou-se hiperextensão do boleto e presença de tecido de granulação exuberante na lesão, sendo, então, realizado 
tratamento da ferida por segunda intenção via Técnica dos 3 Ls, que consiste na associação de um curativo de baixa fricção (limpeza da ferida 
com gaze e soro fisiológico) à aplicação de pomada à base de Leptospermum Scoparium e laserterapia com infravermelho na dosimetria de 1 
Joule (aplicação pontual em toda ferida). Visando a reconstrução dos tendões flexores digitais, o animal foi submetido a uma única aplicação de 
células tronco. Como tratamento coadjuvante foram feitas sessões de ozonioterapia retal para aumento da imunidade e perilesional para auxiliar 
na cicatrização da ferida. Durante todo o tratamento, o animal fez uso de ferradura terapêutica conhecida como rabo de peixe. O espaço entre o 
boleto e a ferradura foi preenchido com polipropileno retirado de pranchas de surf e adaptado para dar mais conforto e melhor sustentação ao 
membro. A cicatrização total ocorreu em 4 meses. Atualmente o cavalo encontra-se saudável e utilizando uma órtese construída por impressora 
3D. Durante todas as intervenções de tratamento, o animal apresentou parâmetros vitais normais, sem alterações relevantes, onde conclui-se 
que mesmo em casos de acometimento extenso do membro locomotor, com rompimento de tendões, existem tratamentos eficazes que 
possibilitam a recuperação do animal.
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RESUMO

O câncer é uma doença crônica não transmissível que vem ampliando suas proporções devido a diversos fatores, dentre eles, alimentação 
inadequada, estresse e má qualidade de vida. O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, no Brasil e no mundo, depois do 
câncer de pele não melanoma. O Instituto Nacional do Câncer – INCA, relatou 14.388 números de mortes ocasionadas em decorrência desse tipo 
de câncer, sendo a grande maioria mulheres. A disbiose pode ser caracterizada como alterações na composição quantitativa ou qualitativa do 
microbioma. Essas alterações podem levar a interações disfuncionais entre os microrganismos do hospedeiro ou ao desequilíbrio homeostático, 
contribuindo assim para um estado de doença, frequentemente com inflamação. Destaca-se dentre as principais causas a utilização de anti-
inflamatórios, o abuso de laxantes, o consumo demasiado de alimentos processados e a excessiva exposição a toxinas ambientais. Assim, o 
objetivo desta pesquisa foi investigar a incidência de disbiose intestinal em pacientes com câncer de mama. Trata-se de uma análise quantitativa 
e exploratória na qual a coleta de dados ocorreu, entre janeiro e março de 2018, durante os encontros mensais promovidos pela associação 
"Toque de Vida", instituição lócus desta pesquisa. Na ocasião foram aplicados questionários individuais a pacientes com câncer de mama (n=20) 
que são vinculadas a referida associação localizada no município de Fortaleza/CE; para tanto, foi utilizado o Questionário de Rastreamento 
Metabólico do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional - QRM, composto por questões objetivas, no qual se pode verificar o que aconteceu com o 
organismo no último mês, últimas semanas e nas últimas 48 horas. O QRM é um método não invasivo utilizado para investigar variados sinais e 
sintomas. Através das respostas obtidas foi gerada uma pontuação e ao fim, o somatório desses pontos caracteriza o quadro de sintomas em 
relação à probabilidade de ocorrer uma alteração disfuncional ou inflamação característica. Esse resultado é utilizado como um parâmetro para o 
rastreamento. Foram convidadas a participar, pessoas com idade superior a 18 anos, do sexo feminino. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer consubstanciado número 2.710.632 de 2018. Os dados estatísticos em 
destaque são os de sintomas gastrointestinais (abdômen distendido, azia, gases intestinais, náuseas, vômito, diarreia, constipação, dor estomacal 
e/ou intestinal) para análise do risco de Disbiose Intestinal. Diante das respostas adquiridas através do QRM, observou-se que 65% dos indivíduos 
são “Pessoas mais saudáveis, com menor chance de terem hipersensibilidade”; 10% das pessoas estudadas possuem “Indicativo de existência de 
hipersensibilidades”; 15% dos indivíduos enquadram-se em “Absoluta certeza de existência de hipersensibilidade”, nenhuma das pessoas 
estudadas encaixou-se em “Pessoas com saúde muito ruim” e 10% não enquadram-se nos critérios estabelecidos. Do total de indivíduos que 
responderam ao QRM no presente estudo, 25% estiveram dentro da classificação de “indicativo” ou “absoluta certeza” da presença de algum 
grau de hipersensibilidade. Os resultados do presente trabalho são sugestivos de que pelo menos 10% dos pacientes com câncer de mama 
estavam com algum grau de comprometimento da microbiota intestinal, e 15% caracterizando-se como indivíduos disbióticos. O QRM se mostrou 
um método eficiente no rastreamento de sinais e sintomas associados ao quadro de disbiose nesta pesquisa. O que corrobora com as pesquisas 
existentes acerca dessa temática.
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RESUMO

Diante das intensas mudanças no estilo de vida da sociedade, alguns fatores influenciam a prática da alimentação fora do domicílio como 
variáveis socioeconômicas, culturais e demográficas. Paralelamente, há uma intensa expansão dos serviços de alimentação coletiva. O objetivo 
deste artigo foi analisar as atitudes de risco de contaminações por manipuladores de alimentos e consumidores em UPR. Metodologia,Foi 
realizado um estudo exploratório para o qual foi utilizada a técnica de observação não participante a fim de proceder um estudo de caráter 
sistemático em UPR (Unidade Produtora de Refeições) cuja escolha foi a amostragem de conveniência para esse e para a escolha dos 
manipuladores e consumidores. Foram selecionadas três UPR no estado do Rio de Janeiro, sendo uma comercial, a segunda dentro de uma 
empresa da indústria farmacêutica e a terceira dentro de uma universidade, durante o período de março a maio de 2018, onde os participantes 
de estágio supervisionado da Universidade Estácio de Sá realizaram o estudo do artigo em lide.Os resultados foram tabulados em uma planilha do 
Excel® e a análise de dados foi realizada tomando-se nota do percentual de agentes que tiveram alguma das atitudes de riscos por dia de 
observação..Os resultados obtidos concordam com diversos estudos de que é alta a probabilidade de contaminação por manipuladores de 
alimentos, sendo que, as atitudes de maior risco foram, não lavar as mãos antes/após manipular alimentos (87%); B. mexer no cabelo/touca, 
colocar uma das mãos no nariz ou boca, mesmo com luvas(43%); C. falar em cima das preparações(82%); D. deixar a manga da camisa/jaleco 
encostar nas preparações(40%); E. deixar parte do corpo encostar nas preparações(40%); mas os consumidores também possuem 
responsabilidade do mesmo por meio de atitudes pelas quais não há preocupação, as que apresentaram maior risco nesse estudo foram,A. não 
lavar as mãos imediatamente antes do autoserviço(79%); B. mexer no cabelo perto das preparações expostas no balcão(28%); C. falar em cima 
das preparações no balcão de distribuição(66%); G. trocar os utensílios das preparações(36%);K. arrumar alimentos no prato com os utensílios das 
preparações(57%).Conclui-se a importância e a necessidade de capacitação dos manipuladores, para que haja melhoria das práticas de higiene 
pessoal e na manipulação dos alimentos, a fim de diminuir que os erros observados sejam corrigidos ou minimizados. Quanto aos consumidores, 
esses têm importante participação no controle de DTA conforme evidenciado nesse artigo, desta forma é imprescindível a sua conscientização 
quanto ao seu papel frente aos riscos de contaminação alimentar nas etapas posteriores a de produção.

Saúde

Nutrição
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: padilhalluana@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

Autor(es): Luana Lopes Padilha; Monique Silva Nogueira de Carvalho; Fernanda Furtado Almeida

Palavra(s) Chave(s): adolescente; pressão arterial; gordura subcutânea.

Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES DE ADIPOSIDADE CORPORAL E PRESSÃO ARTERIAL EM ADOLESCENTES DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE SÃO LUÍS – MA

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível de grande impacto na saúde pública de países em desenvolvimento como o Brasil, 
contribuindo para o aumento das taxas de morbidade e mortalidade. Quando essa doença está associada à presença de adiposidade corporal 
pode acarretar prejuízos no crescimento e no desenvolvimento de adolescentes. A hipertensão arterial tem alta prevalência na população 
adolescente brasileira, com maior frequência nas regiões Sul (12,4%) e Nordeste (10,0%). Diante disso, este estudo tem como objetivo investigar 
a associação entre indicadores de adiposidade corporal e pressão arterial em adolescentes de uma escola pública de São Luís - MA. Trata-se de 
um estudo transversal, realizado com 731 adolescentes, matriculados em uma escola pública do município de São Luís-MA, com idade entre 10 e 
18 anos. A coleta de dados abrangeu a assinatura do TCLE pelos pais ou responsáveis e a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE) pelos adolescentes. Foi utilizado um questionário estruturado e adaptado do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA, 
2011), com questões sobre dados sociodemográficos (idade, sexo, cor da pele e nível socioeconômico), de estilo de vida (uso de álcool, fumo e 
nível de atividade física), de saúde de modo geral, antropométricos (peso, altura, circunferências da cintura e do pescoço, dobras cutâneas 
tricipital e subescapular, índice de massa corporal, índice de conicidade e relação cintura-estatura), os quais foram classificados segundo as 
recomendações vigentes. A pressão arterial sistólica e diastólica foi aferida duas vezes para obtenção da média. A interpretação dos valores de 
pressão arterial considerou a idade, o sexo e a altura e seguiu as recomendações do The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, salientando-se que qualquer valor igual ou superior a 120/80 mmHg em 
adolescentes, mesmo que inferior ao percentil 95, foi considerado limítrofe - VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). Para a análise dos 
resultados, foram realizadas análises descritivas e o teste estatístico da regressão de Poisson com variância robusta para associação entre os 
indicadores de adiposidade corporal e as pressões arteriais sistólica e diastólica. O nível de significância adotado foi p menor que 5%. A maior 
parte dos adolescentes avaliados era do sexo masculino (65,53%), de cor da pele negra/parda (77,5%) e pertencente à classe econômica C 
(46,9%). No que se refere ao estilo de vida e ao perfil de saúde, 2,33% dos adolescentes fumavam, 22,30% consumiam bebida alcóolica, 65,12% 
eram suficientemente ativos, 67,44% bebiam pelo menos cinco ou mais copos de água por dia, 5,56% tinham diabetes e 9,59% tinham colesterol 
elevado. Quanto ao estado nutricional dos adolescentes, 98,08% apresentaram estatura adequada para idade, 20,52% possuíam sobrepeso ou 
obesidade de acordo com o IMC para idade, 27,36% tinham circunferência da cintura aumentada, 33,65% possuíam relação cintura estatura 
elevada e 23,39%, gordura corporal moderadamente alta. A média da circunferência do pescoço foi de 31,51 ± 2,84cm, índice de conicidade (1,13 
± 0,06), percentual de gordura corporal (26,33 ± 10,08%) e massa gorda (14,64 ± 8,42kg). A média da pressão arterial sistólica foi de 112,39 ± 
11,42mmHg e da diastólica 66,63 ± 7,83mmHg. Quanto à classificação da pressão arterial, 8,1% dos adolescentes apresentaram hipertensão 
arterial. Associaram-se aos maiores níveis de pressão arterial sistólica e diastólica as seguintes variáveis (p
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RESUMO

O jejum prolongado pré-operatório vem sendo questionado devido ao desconforto enfrentado pelos pacientes, aumentando a ansiedade, a 
desidratação, a resistência periférica à insulina, a cetose e a resposta metabólica ao estresse cirúrgico no período perioperatório. O projeto 
ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós Operatória) visa abreviação do tempo de jejum pré-operatório, onde o paciente realiza abstenção 
de sólidos de 8 a 6 horas antes da cirurgia e que seja prescrito uma bebida com carboidrato (maltodextrina) a 12%, 200ml 2 a 6 horas antes da 
cirurgia, visando aumentar o bem estar do paciente, pois a baixa osmolaridade da solução promove um rápido esvaziamento gástrico, além de 
reduzir a sede, a fome e a ansiedade do paciente, trazendo maior conforto no período pré-operatório e melhor controle glicêmico em até 6 horas 
após a realização de cirurgias cardíacas, sendo contra indicado apenas para pacientes considerados grupos de risco com doenças coexistentes ou 
que interfiram no esvaziamento gástrico como a gestação, o diabetes, a obesidade, a hérnia hiatal, a doença de refluxo gastroesofágico, a 
obstrução intestinal, operações de emergência, alimentação por tubo enteral e pacientes nos quais o manejo das vias aéreas seja difícil. Objetivo 
deste trabalho foi verificar o tempo de jejum praticado em pacientes cirúrgicos, no período pré-operatório e avaliar se as recomendações para 
abreviação do jejum vêm sendo realizadas de acordo com o projeto Aceleração da Recuperação Total Pós Operatória (ACERTO). Metodologia: Foi 
realizado um estudo prospectivo, descritivo, observacional onde se analisou 20 pacientes, 10 idosos e 10 adultos através de um questionário 
padronizado pelo hospital, que englobava o estado nutricional do paciente através da classificação do IMC (índice de massa corporal), o tempo de 
jejum praticado por eles e os sintomas referidos como: fome, ansiedade e fraqueza no período pré-operatório. Resultados: O menor tempo de 
jejum apresentado foi de nove horas e o maior tempo foi de trinta e duas horas de jejum e a média de horas em jejum praticada pelas clínicas 
avaliadas foi de dezessete horas, a abreviação do jejum foi realizada em apenas 10% da população avaliada, no entanto o protocolo foi aplicado 
de forma inadequada por falta de acompanhamento do setor de nutrição e sinalização no mapa das copeiras, o que revelou uma falta de adesão 
ao projeto ACERTO por parte da equipe e dos médicos responsáveis pelas clínicas avaliadas, que optam em adotar protocolos mais convencionais, 
por considerarem mais seguros. Conclusão: A abreviação de jejum é um direito do paciente internado e além de proporcionar bem estar ao 
paciente pode gerar redução do período de internação e consequentemente do custo para o hospital. As recomendações do projeto ACERTO vêm 
sendo aplicada de forma inadequada, havendo necessidade de envolvimento, integração da equipe envolvida nos cuidados do paciente cirúrgico, 
treinamento adequado e melhora na comunicação entre as equipes multidisciplinares, pois esse fator se mostrou fundamental e crucial na 
redução de falhas no processo de aplicação do protocolo do projeto ACERTO.
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RESUMO

Considerados alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para o funcionamento harmônica do organismo. São ricas em vitaminas, 
minerais, fibras e bioativos denominados de antioxidantes. O consumo diário de hortaliças é extremamente benéfico para a saúde, pois por 
conter substâncias bioativas que podem retardar ou evitar alguns tipos de patologias, em elas as degenerativas comuns ao envelhecimento do 
organismo. Os teores destes bioativos nas hortaliças pode ser influenciado por fatores genéticos, grau de maturação, condições ambientais e de 
conservação. Logo, será que os ambientes que promovam a comercialização destes produtos, podem alterar a capacidade antioxidante por 
possuírem diferentes condições de armazenamento e conservação. Desde modo objetivou-se com este estudo quantificar a capacidade 
antioxidante de hortaliças comercializadas na cidade de Teresina no comércio informal e formal, utilizando o método do sequestro do radical 
DPPH (2,2´-difenil-1-pricrilhidrazil). Para tanto foram adquiridas hortaliças, alface, cebolinha, maxixe e quiabo, além de tomates e pimentão em 
quarto pontos distintos de comercialização (sendo dois no comercio formal e dois em hortas comunitárias). As amostras foram acondicionadas e 
levada ao laboratório de Bromatologia da Faculdade Estácio Teresina-PI para realização das análises. Para a quantificação da atividade 
antioxidante total realizou-se a extração dos bioativos a partir de 50 g do produto deixado em contato com álcool metílico (Merck , p.a.) por um 
período de 60 minutos, sob agitação mecânica. Os extratos (2,5 mL) foram submetidos a reação com 2,2´-difenil-1-pricrilhidrazil (0,5 mL) DPPH, 
em cubetas de vidro, protegidos da luz, sendo registrada em um espectrofotômetro (UV-VIS) da marca Bunken a 545nm. A cinética da reação foi 
observada entre a primeira absorbância registrada e a última. Os resultados indicaram que não houve uma diferença significativa (p<0,05) entre 
os produtos analisados (alface americana 98,7%; alface roxa 99,8%; cebolinha 89,0%; maxixe 99,9%; pimentão verde 99,0%; quiabo 99,7%; 
tomate 99,8%) adquiridos em comercio formal. Entretanto evento distintos foi observado para os produtos adquiridos nas hortas comunitárias 
(alface americana 99,8%; alface roxo 43,60%; cebolinha 55,4%, maxixe 36,06%; quiabo 15,70%; pimentão verde 69,9%; tomate 59,3%;). Os 
resultados sugerem que há uma alteração da atividade antioxidante entre os alimentos comercializados no comercio informal frente aos 
comercializados de forma formal, provavelmente devido as condições de armazenamento e/ou conservação, exposição ao sol, altas temperatura 
ou ainda, pelas várias etapas que o produto da rede informal passa até chegar ao consumidor final. Conclui-se que as formas de comercialização 
dos alimentos aqui investigados influenciaram na atividade antioxidante dos mesmos o que promove uma redução dos valores funcionais deste 
no organismo após seu consumo. Uma forma de alertar o consumidor sobre estes aspectos seria a introdução de informações rotulares nesses 
produtos. Outras investigações ainda estão sendo realizadas afim de evidenciar os tipos de antioxidante que estão sendo decompostos devidos 
essas alterações aqui
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RESUMO

O aleitamento materno exclusivo (AME) é preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS), sendo de 
forma exclusiva durante o primeiro semestre de vida do lactente, sem o consumo de outros alimentos e/ ou líquidos. Após os seis meses é 
recomendado que seja introduzido de forma gradual e lenta os alimentos, e que seja mantido a oferta de leite materno de forma complementar 
no mínimo até os dois anos. O leite materno é um determinante para o crescimento e desenvolvimento saudável do lactente, fornecendo o 
aporte calórico/proteico, além de fornecer fatores imunológicos e reduzir o risco de morbimortalidade na infância. OBJETIVO: Verificar a 
frequência de crianças que estão em AME e a qualidade da alimentação complementar em lactentes de 0 a 24 meses do Município do Rio de 
Janeiro. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal retrospectivo com o método de pesquisa descritivo, que utilizou como ferramenta 
um questionário online de fre quência alimentar adaptado do SISVAN (BRASIL, 2015) com mães de crianças de 0-24 meses que residem no 
município do Rio de Janeiro. O questionário foi formulado através da plataforma Google Forms e disponibilizado para o acesso durante o mês de 
outubro de 2018. Foi anexado ao formulário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados foram tabulados no programa 
Microsoft Excel® e comparados com as recomendações dos “Dez passos para uma alimentação saudável para menores de 2 anos (BRASIL,2002). 
RESULTADOS: Entre os lactentes de 0-6 meses (n= 23), 74% da amostra recebiam leite materno, porém 56% receberam concomitantemente 
água/chá/frutas, sendo ofertado até mesmo comida de panela (40%). Quando analisado a frequência alimentar dos lactentes de 7-24 meses, 39% 
das crianças receberam o aleitamento até os 6 meses e 52% permaneceu em aleitamento materno complementar após os 6 meses. Foi verificado 
um baixo de consumo de folhosos (11%) e uma introdução precoce de aliment os ricos em sódio, de bebidas açucaradas e o consumo de 
guloseimas, respectivamente de 17%, 46% e 14%. CONCLUSÃO: Conclui-se que o desmame precoce foi alto, e qualitativamente a alimentação 
ofertada é inadequada quanto ao consumo de frutas, verduras e legumes fonte de vitamina A e ferro, quando comparado aos 10 passos da 
alimentação saudável para menores de 2 anos.
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RESUMO

Usualmente, a avaliação do consumo energético tem sido baseada em estimativas registradas ou relatadas, como o recordatório de 24h. Porém, a 
maioria das pessoas tende a subestimar ou superestimar a ingestão alimentar diária quando avaliadas somente através de inquéritos alimentares. 
Por isso, é importante avaliar a necessidade energética total diária, a fim de obter resultados mais completos sobre a adequação e/ou 
inadequação da ingestão energética e nutricional de cada indivíduo. Objetivo: Avaliar a adequação da necessidade energética estimada em 
relação à ingestão alimentar diária real de militares do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Município de Cabo Frio - RJ. Metodologia: Foram 
avaliados 63 militares do 18º Grupo do Corpo de Bombeiros (GBM) do município de Cabo Frio - RJ. A avaliação de consumo alimentar se deu por 
recordatório de 24h. Estes inquéritos foram avaliados através do software de nutrição Dietbox versão 2.0, obtendo-se o valor energético 
pertinente à ingestão alimentar diária de cada militar. O valor energético total (VET) foi calculado a partir do uso da equação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS 1995) para o cálculo de taxa metabólica basal (TMB) considerando o peso ideal de cada um e o fator de atividade física 
individual segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO 2004) para indivíduos sedentários (1,2), atividades 
leves (1,5), moderadas (1,7) e intensas (2,1), específicas para o sexo. Os dados foram analisados e expressos como média±desvio padrão. Foram 
consideradas inadequações um consumo energético diferente da margem de ±5% da estimativa do VET. A avaliação dos dados contou com a 
utilização do software Excel (Microsoft Office 7.0). Resultados: Os militares eram em sua maioria homens (94%) com idade 39,63±7,53anos, peso 
corporal 82,07±14,09Kg, peso ideal 66,33±5,72Kg, com VET 2.325,17±383,15Kcal/dia e consumo energético baseado no inquérito alimentar de 
2.338,13±924,88Kcal/dia. Sendo assim, a maioria (88,9%) apresentou inadequação do consumo energético destes, 42,8% dos  apresentaram 
ingestão energética abaixo do indicado pelo cálculo do VET proposto pela OMS, apontando uma ingestão energética insuficiente; 47,6% dos 
militares apresentaram ingestão energética acima do recomendado pelo VET, caracterizando um consumo energético excessivo e apenas 11,1% 
dos militares apresentaram ingestão energética adequada em relação ao VET. Conclusão: Conclui-se que a maioria apresentou inadequação na 
ingestão energética em relação ao VET calculado. Destes, um percentual maior consumiu acima do calculado, caracterizando consumo 
hipercalórico, sendo incompatível com o VET individual. Sugere-se que esse consumo aumente a frequência de sobrepeso e obesidade nos 
militares estudados. Contudo, o alto percentual de inadequação pode estar relacionado a limitação do estudo em avaliar os recordatórios que 
representam a alimentação de apenas um dia. Por isso, este, segue em andamento e mais dados serão obtidos para tal comprovação.
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RESUMO

A terapia nutricional é considerada parte integrante do tratamento do paciente crítico por apresentar impacto positivo no desfecho clínico. A 
adequação da TNE em pacientes críticos é um grande desafio e demanda um imenso esforço da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. 
Objetivos: avaliar a prescrição dietética de pacientes cirúrgicos em terapia nutricional enteral em um hospital municipal da cidade do Rio de 
Janeiro. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo descritivo, do tipo série de casos, prospectivo com 14 pacientes, em terapia nutricional 
enteral. Os dados foram coletados em ficha de acompanhamento nutricional utilizado pelo Serviço de Nutrição, no qual foram registradas as 
seguintes variáveis: idade; sexo; altura do joelho (AJ); diagnóstico; necessidades calóricas e proteicas; dieta e calorias prescritas. Foram incluídos 
pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, que receberam TNE exclusiva por no mínimo 72 horas. E foram excluídos da pesquisa 
os pacientes que fizeram uso de enteral combinada com parenteral, parenteral ou dieta oral.Os dados foram armazenados em banco de dados 
criado no programa Microsoft Excel®, sendo, posteriormente, analisados nesse mesmo programa, por intermédio de análise estatística descritiva 
simples. Os resultados foram expressos como média aritmética, desvio padrão, porcentagens e, apresentados por meio de tabelas. Resultados e 
Discussão: a amostra foi composta por 14 pacientes sendo, 85,7 % adultos e 14,3 % idosos de ambos os sexos. De acordo com avaliação 
nutricional pelo índice de massa corpórea (IMC), 14,3 % eram baixo peso e 85,7 % eutróficos. 64,3% (n=9) tinham diagnóstico neurológico. A 
média das necessidades calóricas foi de 1518,7 ± 244,1Kcal. E proteicas 108,2 ± 21,8 g. Ao compararmos o prescrito com o calculado observamos 
que, em média os pacientes receberam 114% do valor energético total e 78% da proteína calculados. Foi identificado que em média os pacientes 
receberam 1,38 ± 0,42 g ptn/kg de peso atual. Conclusão: a avaliação da adequação da oferta nutricional permitiu identificar lacunas na 
assistência ao paciente e auxiliar na implementação de protocolos assistenciais gerando melhorias na qualidade do serviço prestado.
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Saúde

RESUMO

O câncer e a terapia antineoplásica repercutem de diversas formas no estado nutricional do paciente. A presença do tumor maligno, 
frequentemente, induz a alterações nutricionais, e o tratamento instituído, como a quimioterapia, a dose e frequência das medicações, 
interferem significativamente na ingestão alimentar, aumentando a gravidade da depleção nutricional desses pacientes. A maioria dos agentes 
quimioterápicos comumente utilizados resultam em anorexia, náuseas, vômitos, estomatite, diarreia e necrose da mucosa do cólon, ou seja, 
sintomas gastrintestinais favorecendo o comprometimento do estado nutricional. OBJETIVO: Caracterizar o estado nutricional dos pacientes em 
quimioterapia, e avaliar a ocorrência de quimiotoxicidade de pacientes submetidos à quimioterapia. METODOLOGIA: Este estudo apresenta 
caráter transversal, descritivo e analítico, realizado no Hospital de Câncer de Pernambuco no período de dezembro de 2018 a março de 2018. A 
amostra foi por conveniência, e composta por todos os pacientes que admitidos na Enfermaria de Oncologia Clínica do hospital para tratamento 
quimioterápico, que preencham os critérios de elegibilidade. Pacientes edemaciados, gestantes, infectados, acamados e com amputação de 
membros foram excluídos. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas social, avaliação antropométrica e coleta de dados registrados em 
prontuário. A avaliação nutricional foi realizada através de medidas de peso, altura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, prega 
cutânea triciptal e a Nutritional Risk Screenig – NRS, 2002. A quimiotoxicidade foi avaliada pelo questionário do National Cancer Institute 
englobando alguns aspectos da toxicidade hematológica e não hematológica. As variáveis associadas à quimioterapia foram: dados 
sociodemográficos, efeitos adversos à quimioterapia, estado nutricional, risco nutricional, fadiga e anorexia. RESULTADOS: Foram avaliados 71 
pacientes, no período de novembro de 2018 a março de 2019, a idade média de 53,3 (±13,1) anos. Houve prevalência do sexo feminino (58,6%), 
dos indivíduos adultos (65,7%). Quanto as características clínicas, prevaleceu o diagnóstico de câncer colorretal (37,5%) e câncer gástrico (34,4%), 
e em relação ao estadiamento observou-se que 61,5% dos pacientes tinham estádio IV. A comorbidade mais comum foi a hipertensão, 
acometendo 30,4% dos pacientes avaliados.  Quanto ao estado nutricional, o risco nutricional, segundo a NRS (2002) foi identificado na maior 
parte da amostra (52,9%), a desnutrição avaliada pelo Índice de Massa Corporal foi identificada em 25,0% dos pacientes. Em relação aos 
compartimentos corporais, foi observada depleção muscular, avaliada pela Circunferência Muscular do Braço, em 33,2% da amostra. Quanto ao 
tecido adiposo, observou-se depleção de tecido adiposo 36,2% dos indivíduos. A quimiotoxicidade foi identificada na maioria dos pacientes. A 
toxicidade gastrointestinal foi assim identificada: a náusea foi relatada em 55,7% dos pacientes, o vômito ocorreu em 31,4%, a estomatite ocorreu 
em 22,8% dos indivíduos e a diarreia foi relatada em variados graus em 37,2% dos pacientes. Quanto as alterações laboratoriais, foi possível 
identificar que 75,0% apresentaram hemoglobina baixa, 26,1% plaquetopenia, e 21,4% leucopenia. A náusea foi associada à anorexia (p=0,03) e a 
desnutrição (p=0,01). A estomatite também foi associada a anorexia (p=0,04). A diarreia não foi associada com nenhuma variável. A hemoglobina 
baixa foi associada a desnutrição (p=0,01). CONCLUSÕES: A desnutrição e o risco nutricional foram condições nutricionais prevalentes na amostra, 
e a quimiotoxicidade foi associada a leucopenia, plaquetopenia, náuseas e desnutrição. Portanto é essencial monitorar o paciente oncológico com 
o objetivo de restabelecer o estado nutricional e realizar o manejo adequado dos sintomas associados ao tratamento quimioterápico.
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RESUMO

A nutrição hospitalar se se apresenta como de suma importância para a recuperação da saúde dos pacientes, servindo como um importante 
coadjuvante ao tratamento médico. Nestas unidades são estabelecidos critérios na produção da dieta com objetivo principal de recuperar a 
saúde do paciente, já que esta faz parte do seu tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde assim como outros autores, o manipulador 
dos alimentos é a principal via de contaminação dos alimentos produzidos em larga escala, responsáveis direta ou indiretamente por até 26% dos 
surtos de enfermidades bacterianas veiculadas por alimentos (MAIA et al., 2011). O objetivo do trabalho foi avaliar as boas práticas de 
manipulação, infraestrutura, registros, documentação e responsabilidade em uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar em São Luís-MA. 
A metodologia foi baseada na avaliação por meio de questionário realizada na unidade de alimentação e nutrição, para averiguar possíveis 
inconformidades. A coleta de dados foi realizada em um hospital público de alta complexidade de São Luís-MA, onde foi possível avaliar e 
identificar o grau de adequação às recomendações sobre manipulação de alimentos em uma cozinha hospitalar. A unidade conta com 70 
funcionários, mas somente 30 fizeram parte da pesquisa, levando em conta que são divididos em turno diurnos e noturnos, a lista de verificação 
aplicada na UAN pesquisada foi adaptada segunda a RDC 216/2004, que se trata de um questionário em forma de tabela, contendo questões 
sobre requisitos de Boas Práticas de Manipulação, onde foram avaliados 28 itens. A verificação foi durante o período de produção das refeições, 
tendo as próprias pesquisadoras aplicado o instrumento de coleta de dados. A lista foi aplicada em dias da semana alternados. Foram verificados 
por meio de observação direta os procedimentos adotados pelos manipuladores durante o processo de produção e envase das refeições do 
almoço para pacientes, essa verificação se deu das 7 horas da manhã até as 11 horas. O questionário foi aplicado durante o mês de julho, duas 
vezes por semana em plantões alternados durante horários matutinos, buscando-se verificar o percentual de conformidade (as respostas 
“conforme”, “não conforme”, eram as opções). O conjunto de questões elaboradas buscou comparar a recomendação da legislação com as 
práticas atualmente adotadas na UAN avaliada, conforme RDC n° 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004). 
Os resultados gerais apontaram que dos 28 itens pesquisados (21,42%) estavam dentro das conformidades, (78,58%) em situação de não 
conformidade. Os itens mais importantes como infraestrutura (100% não conforme), manipuladores (61,5% de não conformidade) e 
responsabilidade de treinamento e capacitação desses manipuladores (100% de não conformidade) foram os que menos se adequaram dentro 
das conformidades preconizadas pela legislação nacional. Nesse contexto isso gera risco aos pacientes que ingerirem um alimento sem garantia e 
controle de qualidade no processamento. Os resultados obtidos  permitem concluir que existe a necessidade de uma infraestrutura melhor para 
que esse estabelecimento possa desenvolver seus trabalhos de formar correta, tendo uma boa higiene assim como elaborar os documentos de 
boas práticas de manipulação e disponibilizar dentro da Unidade de Alimentação e Nutrição, para que os funcionários possam seguir essas 
orientações e realizar suas tarefas de forma adequada. Investir treinamentos periódicos dos manipuladores de alimentos e também acompanhar 
todo o desenvolvimento de pré-preparo, preparo e distribuição dessas refeições. Deve-se ressaltar que o treinamento deve ser um processo 
contínuo e planejado, pois não é possível realizar mudanças estruturais sem que haja uma conscientização constante por parte dos 
manipuladores sobre a higiene como um todo. Assim, a Gerência da UAN pesquisada deverá proporcionar treinamentos periódicos (devidamente 
registrados).
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RESUMO

Os estudos apontam a depleção na reserva muscular como fator independente de mortalidade em pacientes com cirrose hepática. 
Recentemente, a força muscular também tem sido associada com desfechos clínicos de interesse em pacientes com doença hepática crônica. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a reserva e a força muscular de pacientes com cirrose hepática. Os pacientes foram recrutados assistidos no 
Serviço de Nutrição e de Hepatologia do Ambulatório Magalhães Neto, Salvador - BA. Foram incluídos apenas pacientes com cirrose hepática de 
diferentes etiologias e em diferentes estágios da doença (Child A, B e C). Os pesquisadores realizaram a circunferência do Braço e a prega cutânea 
triciptal e, a partir destas medidas, verificaram a Circunferência Muscular do Braço (CMB), indicador de reserva de massa muscular. Foi 
considerado com baixa reserva muscular os pacientes com CMB < percentil 10. A força muscular foi avaliada pela dinamometria. Mulheres com 
medida da Força do Aperto de Mão não dominante menor que 16KgF e Homens com medida menor que 27KgF foram considerados com baixa 
força muscular. Adicionalmente, mensurou-se peso e estatura para verificação do Índice de Massa Corporal (IMC). Para os pacientes com ascite, 
foi considerado o peso seco. Foram avaliados 80 pacientes com média de idade de 55,8 ¬± 13,9 anos, sendo 53 (66,25%) do sexo masculino. A 
ingestão crônica de álcool bem como a infecção viral foram as principais etiologias da doença hepática do grupo, representando 27,5% e 26,25%, 
respectivamente. Observou-se, segundo o IMC, a maior de prevalência de indivíduos com eutrofia (n= 37; 46,25%) e excesso de peso (n=22; 
27,5%). Após avaliação dos dados da CMB foram verificados que 49 (61,25%) pacientes apresentavam depleção de massa muscular. Em relação à 
força muscular 23 (28,75%) dos pacientes estão com baixa força muscular. A Força do aperto de mão é utilizada para mensurar a força muscular, 
a qual está diretamente relacionada com o estado nutricional. O presente estudo concluiu que a maior parte dos pacientes apresenta baixa 
reserva muscular, o que indica a presença de desnutrição nos mesmos, ainda que apenas uma minoria apresente baixo peso. A baixa força 
muscular também foi observada nos pacientes estudados, indicando já um comprometimento funcional dos mesmos.
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RESUMO

A doença celíaca (DC) é caracterizada como uma doença autoimune causada pela intolerância permanente ao glúten em indivíduos 
geneticamente susceptíveis, com uma forte associação a presença de um dos alelos de histocompatibilidade HLA – DQ2 ou HLA DQ-8 que é um 
potente pré-requisito para o desenvolvimento desta patologia a qual pode evoluir com complicações caso não seja identificada e tratada. A DC 
celíaca promove uma leve reação inflamatória que pode levar inúmeros sintomas. O tratamento da doença celíaca é fundamentalmente 
dietético, devendo ser excluídos também medicamentos, produtos de higiene e cosméticos que possam ter traços de trigo, aveia, centeio e 
cevada. Este estudo teve como objetivo principal avaliar rótulos quanto à presença de glúten e seus derivados como excipientes em 
medicamentos de uso pediátrico. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, na qual foram analisados 50 rótulos de 
medicamentos de uso pediátrico. Os medicamentos analisados foram coletados em bulas dos medicamentos de uso pediátrico, em Fortaleza/Ce. 
Para a análise da presença de compostos que contém glúten foi utilizada a tabela e gráficos com a nomenclatura em onde quaisquer desses 
termos apareçam na composição desses medicamentos indicam a presença de glúten. Após avaliação dos 50 rótulos de medicamentos de uso 
pediátrico foram identificados que: 16,00% dos recipientes dos medicamentos continham a presença de glúten e seus derivados como 
excipientes de medicamentos de uso pediátrico. Foi possível observar que o consumidor que sofre da doença celíaca, pode correr risco de saúde 
devido ao fato de não saber sobre a presença de glúten e seus derivados como excipientes em medicamentos de uso pediátrico, podendo levar a 
complicações mais sérias. Como pode ser visto nesse trabalho foi encontrado composto a base de glúten nos medicamentos de uso pediátrico 
analisados, cabe assim, aos órgãos reguladores facilitar a forma de apresentação desses compostos, afim de que os consumidores, mesmo os 
mais humildes, possam ter acesso a informação de forma clara e simples.
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RESUMO

As Doenças Cardiovasculares (DCV) representam um importante problema de saúde global. A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a primeira 
manifestação das cardiopatias, sendo causa a obstrução arterial pela formação de placa aterosclerótica. Para rastrear o Risco Cardiovascular 
(RCV) de acordo com a realidade do indivíduo, foi criado o Escore de Risco de Framingham (ERF), o qual estima a probabilidade de ocorrer um 
infarto do miocárdio ou morte por DAC nos dez anos seguintes. O objetivo do estudo foi avaliar a probabilidade do risco de futuras DCV no 
período de dez anos em idosos atendidos em um consultório particular de nutrição em Florianópolis/SC. Trata-se de estudo observacional, de 
delineamento transversal, baseado em dados do software de Nutrição DietWin©, entre janeiro de 2009 e janeiro de 2019. Foram avaliados 
aspectos sociodemográficos (idade, sexo, estado civil e escolaridade), dados antropométricos (peso e altura), marcadores bioquímicos (TG, CT, 
HDL-c, LDL-c e não HDL-c), além da Pressão Arterial Sistólica (PAS), Diabetes mellitus (DM), tratamento anti-hipertensivo, tabagismo e histórico 
familiar. Para o cálculo do RCV e a estimativa da idade vascular a partir da aplicação do ERF para o método tradicional, foram utilizados os 
seguintes dados: idade, sexo, PAS, tratamento anti-hipertensivo, CT, HDL-c, DM e tabagismo. Para o método simplificado, as informações 
bioquímicas foram substituídas por dados antropométricos, por meio do cálculo do IMC e inseridos os valores nas calculadoras virtuais 
disponibilizadas pelo Framingham Heart Study, que classifica como baixo risco valor menor que 10,0%; em risco intermediário, valor entre 10,0 e 
20,0%; e alto, quando for maior que 20,0%. A amostra foi composta por 97 anamneses (50 do sexo feminino e 47 do sexo masculino) com idade 
média de 64,5 ± 4,0 anos. A maioria dos pacientes (78,3%) relata ser casada e ter ensino superior completo (77,2%). Os fatores de risco para as 
DCV de maior acometimento foram: LDL-c (90,7%) e CT (70,1%) elevado, excesso de peso (59,3%), diabetes (44,3%) e tratamento anti-
hipertensivo (41,2%), com maior concentração no sexo feminino se comparado ao masculino. O RCV da população estudada foi classificado como 
intermediário (46,4%) para o método tradicional e alto  (47,4%) para o método simplificado. Em ambos os métodos, o sexo masculino apresentou 
alto risco de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por DAC nos próximos dez anos. Ao comparar as médias de idade vascular do método 
tradicional (77,8%) e simplificado (76,8%), observou-se uma diferença não significativa. Sendo assim, o estudo mostrou que a população avaliada 
apresentou risco efetivo para as DCV. O público feminino, embora procure mais os serviços de saúde, foi o que apresentou risco qualitativamente 
aumentado, quando comparado ao masculino, porém, pelos resultados dos métodos aplicados, a população masculina é a que detém o maior 
risco de doenças e eventos cardiovasculares.
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RESUMO

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia caracterizada como uma doença autoimune, causada pela intolerância permanente ao glúten em 
pessoas susceptíveis geneticamente. Em indivíduos com doença celíaca, o glúten desencadeia uma reação inflamatória no intestino delgado, 
danifica as microvilosidades deixando-as atrofiadas, o que prejudica a absorção de nutrientes. O glúten é uma mistura de proteínas, gliadina e 
glutenina, encontrada em cereais, como trigo, centeio, cevada, malte e aveia. A exclusão do glúten da dieta ainda é o único tratamento com 
eficácia garantida, o qual mesmo em pequenas quantidades pode ser prejudicial à saúde. Embora pacientes celíacos estejam geralmente 
preocupados apenas com os alimentos, qualquer produto que possa conter traços de glúten deve ser evitado, como alguns cosméticos. O 
presente estudo objetivou avaliar a presença de glúten em cosméticos, como base, batom, pó compacto, protetores labiais e protetores solares. 
Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, no qual se avaliou 135 rótulos de produtos cosméticos, sendo 30 bases, 11 
batons, 22 pós compactos, 24 protetores labiais e 48 protetores solares, a fim de identificar através da observação dos rótulos, que continham 
glúten em suas formulações. Os produtos analisados foram coletados em drogarias e revendedoras de cosméticos em Fortaleza-CE-Brasil. Para a 
análise da presença ou não de glúten nos compostos, foi utilizada a tabela “International Nomenclature of Cosmetic Ingredient” (INCI), cujo 
qualquer dos termos que apareça na composição dos produtos indica a presença de glúten. Após avaliar os 135 rótulos de produtos cosméticos 
foram encontrados que: 1 dos rótulos de protetores labiais e 1 dos rótulos de protetores solares apresenta a presença de glúten e derivados em 
suas formulações. Conclui-se que como visto nesta pesquisa, foram identificados compostos a base de glúten e derivados nos produtos 
analisados, cabendo aos órgãos reguladores medidas que visem cobrar das indústrias uma melhor forma de apresentação dessas substâncias nos 
rótulos, a fim de facilitar a identificação pelos consumidores.
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RESUMO

A capacitação profissional e em boas práticas de manipuladores em estabelecimentos que produzem refeições para oferecer a população 
alimentos seguros e de qualidade, observando desde a matéria prima até a comercialização destes produtos. Problema da pesquisa: A maioria 
das doenças transmitidas por alimentos (DTA's) ocorrem quando as técnicas de manipulação dos alimentos não estão adequadas e a sua 
contaminação pode ser veiculada por diversos fatores possibilitando agravos a  população. A oferta de cursos de capacitação em boas práticas 
deve ser uma prioridade, quando se trata de manipulação de alimentos, para se garantir a segurança higiênico sanitária das refeições oferecidas. 
Sendo assim, a falta de capacitação ou a capacitação inadequada, não garante a devida segurança higiênico sanitária das refeições, com isso, se 
torna um risco a saúde das pessoas. Objetivo: Este estudo teve como objetivo diagnosticar a capacitação profissional e de boas práticas de 
manipuladores de alimentos em restaurantes e lanchonetes de uma instituição de ensino localizada em Salvador, BA. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal com uma amostra composta por 25 manipuladores de alimentos, os quais responderam a um questionário com 17 
( dezessete) questões, abordando as características sócio - demográficas, o controle do estado de saúde e o treinamento para a função, no 
período de agosto de 2016 a junho de 2017. Resultados: Houve predominância  do sexo feminino nos estabelecimentos e verificou-se que os 
exames com custo mais elevado como coprocultura, micológico de unha e cultura de orofaringe são menos realizados. No resultados da análise 
para capacitação continuada dos manipuladores, mais da metade relatou não haver capacitação disponibilizada pela empresa; quanto ao manual 
de Boas Práticas, 56% afirmaram que o estabelecimento possuía o manual; e quanto ao conhecimento deste, a maioria relatou conhecer o 
material. Conclusões: Apesar da oferta de treinamento em boas práticas para manipulador de alimentos, conclui-se que é necessário um 
aperfeiçoamento nesse processo, a fim de abranger 100% do quadro de pessoal com efetividade, e também despertar  interesse maior dos 
colaboradores, visto que um percentual considerável não se lembrava do tema do último treinamento.
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RESUMO

As avaliações antropométricas são de suma importância para avaliação da composição corporal dos indivíduos, dada a relação do aumento da 
gordura corporal com doenças cardiovasculares e desordens metabólicas. É essencial para uma avaliação nutricional adequada e fundamental 
para diagnóstico e tratamento clínico. Objetivo: Avaliar composição corporal e comparar técnicas de antropometria e bioimpedância dos militares 
do 18º Grupamento de Bombeiros Militar do Município de Cabo Frio – RJ. Metodologia: Os avaliadores foram previamente treinados para 
realização da avaliação antropométrica, minimizando assim, possíveis erros. A aferição do peso corporal (Kg) foi realizada com a balança de 
bioimpedância da marca Tanita (BC601®). A estatura (m) foi verificada com estadiômetro de parede (seca®). As dobras cutâneas (DC) bíciptal, 
tríciptal, subescapular e suprailíaca foram medidas com adipômetro (CESCORF®), com precisão de 0,1 mm, no lado direito do corpo. Três medidas 
foram realizadas e a média utilizada nas análises. O percentual de gordura corporal foi obtido pelo protocolo de Durnin e Womersley (1974) 
através do somatório das DC supracitadas. Quanto à avaliação da composição corporal por bioimpedância (BIA), os militares receberam 
informações prévias quanto ao preparo para a realização do exame, tais quais: abstinência do consumo de cafeína e álcool (24 horas), atividade 
física (12 horas) e jejum de pelo menos 4 horas. Indivíduos com marcapasso, gestantes e mulheres no período menstrual não foram avaliados. Os 
dados foram expressos como Md±DP e realizou-se o teste t não pareado como tratamento estatístico utilizando o software GraphPad Prism (5.04, 
GraphPad software, San Diego, CA). Resultados: O estudo foi realizado com 66 militares em sua maioria homens (94%) com idade 39,63±7,53 
anos. Constatou-se que 71,4% dos voluntários apresentaram excesso de peso, sendo 53,97% com sobrepeso segundo IMC. A BIA e a 
antropometria apresentaram cerca de 20,78±5,62 e 22,98±5,21% de gordura corporal, respectivamente. Os métodos avaliados mostraram uma 
diferença estatística (P<0,05) entre os valores obtidos, mostrando uma possível superestimação pelo método antropométrico. Conclusão: As 
diferentes metodologias são importantes para a avaliação da composição corporal na prática clínica e apesar das diferenças apontadas neste 
estudo, não as invalidam afinal, variáveis como o custo, necessidade de treinamento do avaliador e preparo do avaliado são importantes para a 
escolha do método. Contudo, ressaltamos que mais estudos são necessários para determinar qual das técnicas é a mais fidedigna na 
determinação da composição corporal em
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RESUMO

O envelhecimento é acompanhado por diversas alterações biopsicossociais que podem afetar negativamente o estado nutricional. Embora os 
padrões alimentares dos idosos sejam bem caracterizados, pouco se sabe sobre o grau de processamento dos alimentos consumidos. Os idosos 
institucionalizados são predominantemente dependentes de cuidados para atender suas necessidades nutricionais. As Unidades de Alimentação 
e Nutrição (UAN) das instituições fornecem a maioria da alimentação dos idosos e, diante disso, há que se ter um maior controle nutricional dos 
alimentos consumidos. O objetivo do trabalho foi o de avaliar e comparar a composição nutricional dos produtos processados e ultraprocessados 
que são utilizados nas UAN de três instituições de longa permanência de idosos (ILPI) de Florianópolis/SC. Estudo qualitativo de delineamento 
transversal. Coletou-se os dados, de segunda-feira a domingo no período de 30 dias, das preparações oferecidas no almoço em três ILPI de 
Florianópolis/SC. Avaliou-se as preparações, considerando todos os ingredientes e o nível de processamento dos mesmos. Para os produtos 
classificados como processados ou ultraprocessados de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, foi realizada a análise do teor 
dos componentes dietéticos de risco como os açúcares livres, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e aditivos. A avaliação foi 
feita através da lista de ingredientes e pela tabela de informação nutricional, considerando como base a porção do produto indicada pelo 
fabricante. Posteriormente, os ingredientes foram classificados como adequados ou inadequados, conforme parâmetros propostos pelo “Modelo 
de Perfil Nutricional” da Organização Pan-Americana da Saúde. Durante os 30 dias, 3.673 produtos foram listados, sendo que 3.447 (94%) eram 
produtos in natura, minimamente processados ou ingredientes culinários, enquanto 225,71 (6,14%) correspondiam a produtos processados ou 
ultraprocessados. Destes, 94,99 (42,08%) foram classificados como processados e 130,72 (57,92%) como ultraprocessados.  De acordo com os 
critérios do Modelo de Perfil Nutricional (OPAS, 2016), quase a totalidade (87,18%) desses produtos foram considerados inadequados em pelo 
menos um item avaliado. Embora a maioria dos ingredientes utilizados nas preparações oferecidas nas ILPI sejam produtos in natura, 
minimamente processados ou ingredientes culinários, dentre os produtos processados e ultraprocessados utilizados nas preparações e avaliados 
há uma supremacia de alimentos considerados inadequados, evidenciado pela quantidade excessiva de sódio, gorduras totais, gorduras saturadas 
e açúcares livres. A utilização desses produtos, quando em excesso, pode comprometer a saúde dos idosos, que por sua vez já possuem alguma 
comorbidade.
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RESUMO

Fabaceae ou Leguminosae representa uma importante família das Angiospermas, que possui destaque tanto pelo grande número de espécies 
quanto devido à importância econômica. A esta família pertence, por exemplo, feijões e soja. "Inga" ou "ingazeira" é o nome dado a árvore e aos 
frutos das espécies pertencentes ao gênero Inga (família Fabaceae, subfamília Mimosoideae). Algumas espécies desse gênero possuem relevância 
nutricional, farmacológica e na agronomia, como: Inga alba, Inga calantha, Inga edulis, Inga cilyndrica, entre outros. A literatura destaca que a 
espécie Inga laurina, apresenta um fruto com baixo valor calórico e um elevado teor de compostos fenólicos na polpa, assim como nas folhas, 
com relação ao perfil químico destaca a presença de derivados de ácido gálico, miricetina e glicosídeos de quercetina. Porém, para atividade 
antioxidante não foram encontrados nenhum estudo. Sendo assim, o objetivo desse estudo será avaliar a composição nutricional do fruto de Inga 
Laurina e investigar a atividade antioxidante dos extratos, obtidos da casca e folha deste fruto, assim como realizar a dosagem de compostos 
fenólicos. A composição centesimal da polpa, semente e da casca dos frutos foi determinada em 100g pelos métodos oficiais descritos pelas 
"Association of Official Analytical Chemists" (AOAC, 2012). A análise de minerais dos frutos foi realizada por fluorescência de raios-x por reflexão 
total, o teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como 
padrão de referência, a avaliação da atividade antioxidante foi conduzida pelo método do DPPH que se baseia no princípio de que o radical DPPH 
recebe um hidrogênio da molécula antioxidante resultando em redução do DPPH. Assim como, também foi utilizado o método do ORAC que é 
baseado na determinação da atividade antioxidante através da reação de oxidação da fluoresceína  a partir de radicais livres, diminuindo, a 
fluorescência emitida. Os resultados demostraram que a semente dos frutos é uma boa fonte proteica (19,52%), a polpa uma boa fonte de fibras 
(4,5%) e a casca apresenta alto teor de fibras (11,05%), de acordo com a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Já na análise dos minerais 
destaca-se o teor de manganês na polpa (9,48%), casca (15,2%) e semente (22%). Assim como a presença de ferro e cálcio na casca (14% e 7,27%) 
e semente (11,16% e 6,36 %), fósforo, zinco e potássio na semente (10,13%, 8,63% e 8,42%), porém os valores são baixos em comparação a 
recomendação de ingestão diária para um adulto atingindo em torno de 5% da recomendação (IOM, 2002). Ao avaliarmos a atividade 
antioxidante pelo método do DPPH o extrato em acetato de etila da casca (CE50: 13,30 ± 0,009) apresentou um maior potencial antioxidante em 
comparação ao padrão ginkgo biloba (CE50:27,28 ± 0,02), porém pelo método do ORAC o extrato em acetato de etila da folha (0,51 mmol de 
ET/g) apresentou um potencial antioxidante melhor em relação aos outros extratos, como por exemplo, o extrato em acetato de etila da casca 
(0,34 mmol de ET/g). Com relação a dosagem dos compostos fenólicos pelo método de Follin-Ciocalteau o extrato em acetato de etila da casca 
(50,38 ± 0,89 µg/EAG/mg) apresentou um teor maior de compostos fenólicos em comparação aos outros extratos avaliados (extrato em butanol 
da casca: 24,98 ± 0,55 µg/EAG/mg, extrato em diclorometano da casca: 23,46 ± 1,14 µg/EAG/mg, extrato sobrenadante da casca: 5,64 ± 1,18 
µg/EAG/mg, extrato bruto da folha:3,78 ± 0,19 µg/EAG/mg). Conclui-se que o extrato em acetato de etila da casca apresenta um potencial 
antioxidante pelo método do DPPH, o que pode ser explicado por apresentar uma maior concentração de compostos fenólicos. Além disso, as 
sementes do fruto são uma boa fonte proteica e a casca é rica em fibras totais. Novos ensaios estão sendo conduzidos para avaliar os extratos da 
casca e folha dos frutos com o método de avaliação da atividade antioxidante quelante de íon ferroso.
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RESUMO

Este artigo estudou a importância da capacitação, conscientização e sensibilização de cuidadores relacionada com a educação em saúde, quando 
da assistência domiciliar, visando ao aperfeiçoamento dos aspectos relacionados à alimentação de idosos, visto que cada vez mais a população é 
constituída por pessoas idosas é importante promover a prática de uma alimentação saudável. Diversos estudos têm mostrado a eficiência da 
prática de uma alimentação adequada para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, fatores estes que retardam o aparecimento de 
doenças crônicas e sintomas decorrentes do processo de envelhecimento. Sendo assim, é importante a qualificação e conhecimento dos 
cuidadores sobre o aspecto alimentação. Para a confecção do trabalho de conclusão de curso, optou-se por uma pesquisa básica e exploratória, 
pela abordagem qualitativa e os métodos dedutivo e hipotético, com um delineamento transversal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por 
meio da obtenção de dados e informações provenientes de visitas a sítios eletrônicos governamentais, plataformas de artigos científicos além de 
um estudo de caso junto a 33 cuidadores formais e informais de idosos em Florianópolis/SC, para avaliar o conhecimento destes sobre aspectos 
relacionados à alimentação de idosos. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário destinado aos cuidadores, composto por 17 
itens e subdivido em duas seções: Condições demográficas e sócio demográficas; Contexto do cuidador domiciliar de idosos e um inquérito em 
que foi investigado o conhecimento, a atitude e a prática (CAP) destes cuidadores. A aplicação dos questionários aconteceu de forma online por 
meio do Google Docs pelo aplicativo WhatsApp, de março a maio de 2019. Os respondentes foram escolhidos por indicação de conhecidos, tendo 
como critério, que fossem cuidadores de idosos de modalidade domiciliar. Os dados foram tabulados no software Microsoft Office Excel 2010 e as 
variáveis apresentadas, como média e desvio padrão e as categóricas em número absoluto (nº) e número relativo (%), apresentadas em formas 
de tabelas/gráficos. Entre os cuidadores houve a prevalência do sexo feminino e com baixa escolarização. A maioria dos cuidadores caracteriza-se 
como cuidadores formais, com renda média de R$1.626,66 e não receberam treinamento pela função. Observa-se neste estudo o predomínio de 
cuidadores formais, no entanto é possível que esta constatação derivada da pesquisa, se deva à própria amostra pesquisada, uma vez que muitos 
dos respondentes formais foram indicações de outros cuidadores formais, o que leva à necessidade de novas pesquisas referentes ao assunto. 
Entretanto, devido à regulamentação da profissão de cuidador, torna-se previsível o aumento desta categoria remunerada, o que irá acarretar a 
necessidade de políticas públicas que intervenham para melhorar a capacitação destes profissionais. As dificuldades mais citadas relacionadas ao 
ato de alimentar-se do idoso foram dificuldade de engolir e mastigação, fatos que podem alterar o apetite e ter consequências como desnutrição
e outras patologias levando até mesmo a morte. Os resultados obtidos com a realização desta investigação possibilitaram identificar que os 
conhecimentos dos participantes são bem superficiais em relação à maneira correta sobre aspetos relacionados à alimentação, visto que uma 
grande maioria não foi capaz de citar consequências de uma alimentação inadequada, assim como ficou claro na pesquisa o pouco conhecimento 
sobre as dificuldades alimentares no cuidado com o idoso, confirmando a necessidade de mais pesquisas e aprofundamento da temática visando 
à capacitação, conscientização e sensibilização dos cuidadores sobre a alimentação de idosos.
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RESUMO

A aplicação dos organismos transgênicos divide opiniões e, portanto é a causa de grandes discussões de seus possíveis impactos na saúde. Os 
alimentos geneticamente modificados (AGM) ou alimentos transgênicos são aqueles que contêm gene modificado, ou seja, é um cruzamento 
genético que não ocorre na natureza de forma natural. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento sobre alimentos transgênicos por 
pacientes de uma clínica privada em Florianópolis-SC. Foi realizado uma pesquisa transversal com caráter descritivo no qual participaram 70 
pacientes com idade média de 40,13 (±12,94) anos, maioria do sexo feminino (64,3%). Com relação ao grau de escolaridade, verificou-se que 1,4% 
informaram possuir ensino fundamental, 20% ensino médio e 78,6% ensino superior Foi aplicado um questionário de múltipla escolha, com 
questões que avaliou o conhecimento da população sobre os alimentos geneticamente modificados (GM) e a escolha do consumidor mediante 
tais alimentos. Primeiramente, avaliou-se como os participantes definem alimentos transgênicos, 91,4% informaram que são alimentos no qual 
receberam genes modificados, seguido de 31,4%, desenvolvidos em laboratório e 21,4% resistentes a pragas. Esse resultado pode ser explicado 
devido ao grau de instrução dos participantes, visto que a maior parte tem ensino superior, e esse fator pode influenciar na formação de opiniões 
críticas Com relação ao conhecimento sobre transgênicos, 20% dos participantes declararam ser informados sobre o assunto, enquanto 41% 
indicaram ser não informados. Referente à intenção de compra, de um alimento modificado e não modificado, observou-se que 77% optaram 
pela compra da banana não modificada, enquanto que 19% preferiram a banana modificada e apenas 4% não comprariam nenhuma das duas 
frutas. Vale ressaltar que a fruta geneticamente modificada foi apresentada nutricionalmente similar contendo uma dose de vacina contra a 
gripe. A maioria dos entrevistados (51%) relatou não prestar atenção se os alimentos são transgênicos no momento da compra. No que se refere 
às características dos alimentos transgênicos, a maioria dos participantes (72,9%) associaram o fato dos alimentos transgênicos serem 
modificados para o aumento da produção, seguido de 71,4% resistentes a pragas e bactérias e 65,7% a maior durabilidade desses alimentos. Em 
contrapartida, existe uma parcela que discorda que a qualidade é melhor (45,7%), que são mais nutritivos (40%) e ricos em vitaminas (30%). 
Quanto ao consumo de transgênicos, maior parte informou que consumiria tais alimentos. Os resultados revelam que os entrevistados 
demonstraram conhecimento considerável em relação à temática dos transgênicos, porém é importante maior divulgação das informações 
referentes ao tema para a sociedade. Sugere-se a importância de pesquisas envolvendo maior público com diferentes níveis socioeconômicos.
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RESUMO

A desnutrição em pacientes com cirrose hepática compensada varia entre 20 e 30% e em pacientes com a doença hepática descompensada esses 
números giram em torno de 60 a 100%. Uma das causas da desnutrição nesses pacientes é o consumo alimentar diminuído, causado por sintomas 
da doença como, anorexia, náuseas e saciedade precoce, além das restrições alimentares prescritas. Sendo assim, é de grande importância a 
análise do consumo alimentar desses pacientes através de inquéritos alimentares. O objetivo desse estudo foi analisar quantitativamente a 
ingestão alimentar dos pacientes com cirrose hepática. Os pacientes recrutados eram assistidos no Serviço de Nutrição e de Hepatologia do 
Ambulatório Magalhães Neto, Salvador - BA. Foram incluídos pacientes com cirrose hepática de diferentes etiologias e em diferentes estágios da 
doença (Child A, B e C). Foi realizado o recordatório 24-horas (R-24h) para verificação do consumo alimentar atual. A ingestão de nutrientes foi 
avaliada pelo cálculo do R-24h no software Avanutri. Foram consideradas as recomendações pautadas nos Guidelines propostos pela European 
Society Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) e European Association of Study Liver (EASL). A oferta energética deve ser >30Kcal/Kg para 
pacientes eutróficos e >35kcal/kg para pacientes com DEP. Pacientes obesos tiveram suas necessidades energéticas calculadas a partir da oferta 
de 25Kcal/Kg Peso Ideal. O consumo protéico mínimo desejável é >1,2g/Kg Peso, independente do estado nutricional. Foram consideradas ideais 
as ofertas de carboidratos entre 45-65% do VET, de lipídeos entre 20-35% do VET e de fibras >20g/dia. Pacientes com retenção hídrica tiveram 
suas necessidades nutricionais calculadas a partir do peso seco. Foram avaliados 80 pacientes com média de idade 55,8 ¬± 13,9 anos, sendo 53 
pacientes (66,25%) do sexo masculino. A ingestão crônica de álcool bem como a infecção viral foram as principais etiologias da doença hepática 
do grupo, representando 27,5% e 26,25%, respectivamente. Na análise das dietas foi constatado que a maioria dos entrevistados apresenta uma 
baixa ingestão energética (57,7%) e de proteínas (62,82%), em comparação as recomendações oficiais. A maior parcela dos pacientes apresentava 
ingestão proporcional de carboidratos (74,36%) e de lipídeos (66,67%) adequada porém com baixo consumo de fibras (66,67%). Esse estudo 
mostra que a maioria dos pacientes avaliados não consegue atingir suas necessidades nutricionais energético-proteicas, o que pode comprometer 
seu estado nutricional e piorar sua condição clínica. Reforça-se, assim, a importância do acompanhamento e aconselhamento nutricional destes 
pacientes e a criação de estratégias para maior adesão as orientações nutricionais.
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RESUMO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma baixa ingestão de açúcares livres ao longo de toda a vida. Tanto em adultos como em 
crianças, a OMS tem como recomendação reduzir a ingestão de açúcares livres a menos de 10% da ingestão calórica total. Apesar dessa 
recomendação, o consumo de açúcares de adição em todo o mundo atingiu proporções sem precedentes. É notável seu consumo na população 
brasileira, especialmente na faixa etária da adolescência. Este aumento favorece o aparecimento do excesso de peso e colabora para o 
desenvolvimento de doenças e agravos não transmissíveis. Este estudo tem como objetivo avaliar o consumo de açúcares de adição e seus 
fatores associados por adolescentes de uma escola pública de São Luís, Maranhão. Trata-se de um estudo transversal, realizado com 731 
adolescentes, matriculados em uma escola pública do município de São Luís-MA, com idade entre 10 e 18 anos. A coleta de dados abrangeu a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis e a assinatura do Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido (TALE) pelos adolescentes. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário adaptado do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 
Adolescentes (ERICA, 2011), o qual foi preenchido pelos adolescentes e continha itens referentes às características sociodemográficas, exposição 
a fatores de risco, além de um questionário de frequência de consumo alimentar para avaliação dos alimentos com açúcares de adição. Medidas 
de peso, altura, índice de massa corporal (IMC), massa gorda, massa magra, circunferência da cintura e circunferência do pescoço também foram 
utilizadas e classificadas segundo as recomendações vigentes. Na análise dos resultados, foram realizadas análises descritivas e o teste estatístico 
do qui quadrado para associação do consumo dos açúcares com as variáveis estudadas. O nível de significância adotado foi p menor que 5%. A 
maior parte dos adolescentes avaliados era do sexo masculino (65,53%), cor da pele negra / parda (77,50%) e pertencente à classe econômica C 
(46,90%). Quanto ao estado nutricional dos adolescentes, 98,08% apresentaram estatura adequada para idade, 20,52% da amostra possuíam 
sobrepeso ou obesidade de acordo com o IMC para idade, 27,36% tinham circunferência da cintura aumentada, 33,65% possuíam relação cintura 
estatura elevada e 23,39%, gordura corporal moderadamente alta. Em relação ao consumo alimentar de açúcares, doces e guloseimas, observou-
se que a maior frequência de consumo mensal (1 a 3 vezes/mês) foi o sorvete/picolé com 32,71%; este também se apresenta como o alimento 
com maior frequência de consumo semanal (1 vez/semana) com o percentual de 23,39%. Quanto ao consumo diário, observou-se que o açúcar 
de adição nos líquidos perfez 29,35% do consumo; balas (18,60%); achocolatado em pó (15,94%); refrigerante regular (10%) e o suco artificial 
(8,67%). A respeito da associação dos açúcares de adição com as variáveis avaliadas (dados sociodemográficos e estado nutricional), não foram 
observadas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05). Diante dos resultados obtidos, o consumo dos alimentos com açúcares de adição 
apesar de não apresentarem um percentual tão expressivo, mostrou-se bem frequente na alimentação dos adolescentes avaliados; entretanto, 
este consumo não apresentou associação com os dados sociodemográficos nem com o estado nutricional dos mesmos.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar os fatores relacionados ao desmame precoce, consumo de fórmulas infantis e ultraprocessados em 
crianças menores de dois anos em duas Unidades Básicas de Saúde em São José-SC. Metodologia: Estudo observacional, de delineamento 
transversal. Os dados analisados neste estudo, foram coletados no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, em duas Unidades 
Básicas de Saúde em São José – SC. O método utilizado, foi o questionário estruturado, adaptado do Marcador de Consumo Alimentar na Atenção 
Básica. Essa metodologia foi aplicada a 100 pais ou responsáveis de crianças até dois anos de idade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de SC, sob o número 2.943.630. Resultados e discussão: Do total de crianças entrevistadas, (53%) não 
eram amamentadas no peito e (38%) as mães realizaram o desmame precoce.  Como motivo do desmame (47,37%) relataram a mãe ter pouco 
leite ou não ter. O uso de fórmula infantil, estava presente em (64%). Dos motivos relatados pelos responsáveis do que levou a introdução da 
fórmula infantil, o que mais se destacou, foi a mãe ter pouco leite ou não ter (23%) e (14%) por ter que voltar ao trabalho. É possível observar que 
os alimentos que se destacam com um consumo maior entre o total de crianças entrevistas, são o biscoito de maizena (44%) iogurte infantil 
(43%), biscoito água e sal (38%), mucilon (27%) e água de coco de caixinha (27%). Os alimentos que se destacaram, com um consumo regular 
pelas crianças, foram o nescau (89%), biscoito água e sal (81,58%), biscoito recheado (80%), biscoito de maisena (77,27%) e cremogema 
(71,43%).Com relação ao consumo esporádico, os alimentos com maior consumo foram salgadinho de pacote (46,15%), sopinhas e papinhas 
prontas (41,67%), refrigerantes (33,33%), doces ou guloseimas (31,82%) e macarrão instantâneo (26,67%). Destaca-se atenção para as crianças de 
12 a 24 meses de idade, que apresentaram um maior consumo regular e esporádico dos alimentos citados. Quando comparado o consumo 
alimentar com a escolaridade do responsável, (84,5%) das crianças com responsáveis com ensino fundamental completo, consomem mais 
produtos ultraprocessados, quando comparados ao ensino superior completo, apresentando um consumo menor de (14,78%). Já o consumo 
alimentar e a renda familiar (33%) das crianças com responsáveis de renda familiar ≤ a um salário mínimo consomem mais produtos 
ultraprocessados, quando comparadas com as que recebem ≥ a dois salários mínimo, apresentando um consumo menor (16%). O consumo 
alimentar quando comparado com o número de filhos, mostrou que (43,33%) das crianças com responsáveis com quatro ou mais filhos, 
apresentaram um consumo maior de ultraprocessados, quando comparados com responsáveis que tinham somente um filho, que apresentou um 
consumo de (16,78%). Crianças com mães que não trabalham fora do lar, apresentaram um consumo maior de ultraprocessados (24,73%), 
quando comparados as crianças de mães que trabalham fora (15,86%). Comparando a idade e consumo alimentar, crianças com responsáveis 
com idade entre 20 a 35 anos, apresentaram um consumo maior de alimentos ultraprocessados (55,55%), quando comparado a idade >35 que 
teve um consumo menor (5,60%). O presente estudo identificou, que fatores como baixa renda familiar, baixa escolaridade, maior número de 
filhos, responsáveis com idade de 20 a 35 anos e crianças cujo responsáveis não trabalhavam fora do lar, se destacaram com uma maior 
introdução de ultraprocessados na alimentação infantil antes dos dois anos. Conclusão: Índices de desmame precoce e uso de fórmulas infantis 
ainda são elevados entre as crianças. Observou-se maior frequência de consumo regular e esporádico entre crianças de 12 a 24 meses, e maior 
oferta por responsáveis com baixa escolaridade, menor renda familiar, maior número de filhos, idade de 20 a 35 anos e crianças cujo 
responsáveis não trabalhavam fora do lar.
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RESUMO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, multifatorial que origina-se a partir de uma interação entre predisposição genética e 
exposição aos fatores de riscos ambientais, como queimaduras graves, estresse emocional, o uso de álcool, tabagismo, medicamentos e hábitos 
alimentares inadequados. Na maioria das vezes manifesta-se por placas eritêmato-escamosas, bem delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, 
caracterizada pela hiperproliferação da epiderme, decorrente de uma desregulação do sistema imune mediado por citocinas. Por ser tratar de um 
disturbio sistêmico, caracterizado por manifestações inflamatórias, a psoríase não está limitada à pele, estando associada a alterações 
imunológicas e metabólicas, bem como o desenvolvimento de uma série de co-morbidades, entre elas depressão, obesidade, diabete mellitus 
tipo 2, síndrome metabólica, artrite psoriática e doenças cardiovasculares. A doença acomete cerca de 1% a 3% da população mundial, e estima-
se que 1% da população brasileira seja atingida. A etiologia da doença não é completamente entendida, mas sabe-se que está relacionada com 
condições genéticas e respostas imunológicas aos fatores externos, os quais são responsáveis tanto para o aparecimento quanto à evolução. O 
aumento do índice de massa corporal e ganho de peso são fatores de risco para psoríase, porém a mudança do hábito alimentar, redução do 
consumo de álcool e prática de atividade física tem demonstrado melhoras nos sintomas da psoríase e melhor resposta aos tratamentos. Nesse 
sentido, o objetivo do presente estudo é investigar o estado nutricional e o consumo alimentar de indivíduos com psoríase, baseado na 
frequência da ingestão dos alimentos. Trata-se de um estudo transversal realizado com indivíduos com psoríase, em Florianópolis, entre março e 
maio de 2019, a partir da aplicação do questionário de Triagem Dietética do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Nhanes adaptado. Devido ao 
pequeno número de questionário respondido, o QFA foi revertido em formulário do Google Drive. Vinte e quatro pacientes participaram do 
estudo (17 mulheres e 4 homens, com idade média de 42 anos). Nesta análise foi verificado que os pacientes que responderam o questionário 
estão acima do peso, classificados com IMC de 25,84 e 21% são considerados obesos com IMC maior que 30, estando superior ao da população 
brasileira. No presente estudo, 8% dos entrevistados possuem dislipidemia, 4% diabete mellitus tipo 2, hipertensão, depressão e sensibilidade ao 
glúten, respectivamente, e 13% apresentaram mais de uma comorbidade associada. Essas comorbidades, com exceção da depressão e
sensibilidade ao glúten, contribuem para a síndrome metabólica, um distúrbio que leva a um aumento na taxa de doença cardíaca e acidente 
vascular cerebral. Através do QFA aplicado foi observado o baixo consumo de produtos integrais, leguminosas o que leva a crer que os pacientes 
entrevistados consomem maior quantidade de produtos com farinhas brancas. Ratificado através do baixo consumo diário de vegetais e frutas. 
Percebe-se que as principais fontes de proteínas, do hábito alimentar dos participantes, são de origem animal devido ao baixo consumo de 
proteínas vegetais na dieta, como o feijão e o arroz integral, acarretando um maior consumo de gorduras saturadas, o que pode justificar o 
sobrepeso e o elevado índice de doenças associadas como diabete, dislipidemia e hipertensão.  A partir do presente estudo verificou-se que 
apesar da psoríase apresentar evolução benigna e predisposição genética, os fatores ambientais também representam uma forte contribuição no 
desencadeamento da patologia ou no aparecimento de surtos. Seu agravo gera significativas alterações físicas e psicológicas e causa importante 
impacto na qualidade de vida dos pacientes. Deste modo, estes resultados sugerem um papel central dos nutricionistas no manejo de pacientes 
psoríasicos e o impacto a longo prazo de uma intervenção dietética na psoríase deve continuar a ser explorada.
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RESUMO

Estudos têm revelado que o aumento de gordura abdominal está correlacionado com o aumento dos valores pressóricos, consequência dos 
hábitos alimentares e do sedentarismo. A hipertensão arterial é um importante fator de risco cardiovascular e sua prevalência tem crescido 
mundialmente. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e a frequência de hipertensão arterial em militares do 18º Grupamento de Bombeiro Militar 
do Município de Cabo Frio – RJ através de avaliação antropométrica e aferição de pressão arterial. Metodologia: Foram avaliados 66 militares 
cujas avaliações antropométricas se deram por meio da aferição do peso corporal (Kg); estatura (m); do cálculo do índice de massa corporal 
(IMC - Kg/m²); percentual de gordura corporal avaliado por balança de bioimpedância (Tanita BC601®) e circunferência da cintura (CC - cm) por 
trena antropométrica (CESCORF®). A aferição da pressão arterial foi feita com uso de esfigmomenômetro aneróide com estetoscópio (Premium®). 
Os dados foram analisados e expressos como média±desvio padrão. Para análise estatística foi utilizado o software GraphPadPrism (versão 5.04). 
Resultados: A amostra foi majoritariamente masculina (94%), com idade 39,63±7,53anos, estatura 1,74±0,07m, peso corporal 82,07±14,09 e CC 
88,58±10,26. Constatou-se que 28,78% dos voluntários apresentaram circunferência de cintura aumentada (≥94 para homens e ≥80 para 
mulheres, segundo OMS), sendo 6,06% com CC muito aumentada (≥102 para homens e ≥88 para mulheres). Com relação à hipertensão apenas 
18% do total de voluntários informaram sofrerem da doença. Em relação aos dados referentes às aferições de pressão arterial, observou-se que a 
maioria encontra-se na faixa de pré-hipertensão, sendo 31,82% com pressão entre (121 – 139 / 81 – 89 mmHg), 9% na faixa de hipertensão 
estágio I com pressão entre (140 – 159 / 90 – 99 mmHg) e apenas 1,51% na faixa de hipertensão estágio II com pressão entre (160 – 179 / 100 –
109 mmHg). Não foram identificados caso de hipertensão estágio III (>180 / >110 mmHg). Com relação a pratica de atividade física, 86% do total 
dos voluntários informaram que são praticantes de alguma atividade física. Conclusão: Concluímos que a maioria dos militares apresenta um 
excesso de peso corporal, associado com aumento de adiposidade, que não se concentra na região abdominal. Dos militares avaliados a minoria 
apresentava diagnóstico fechado de hipertensão arterial. A maioria dos voluntários pratica atividade física regulamente dessa forma não foi 
observada associação entre a atividade e a hipertensão.
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RESUMO

A imunidade de gestantes pode ser afetada pelo aumento da progesterona e do estrógeno, alteração que propicia maior suscetibilidade a 
inflamações. Este quadro é potencializado em casos de gestantes diabéticas, já que o Diabetes Mellitus possui relação com a elevação do risco 
inflamatório. Neste contexto, destaca-se o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e, considerando as condições fisiológicas descritas, percebe-se 
que essas gestantes são um grupo de risco para problemas decorrentes da baixa imunidade ou da inflamação. Há, portanto, a necessidade de 
estratégias para prevenção de possíveis complicações resultantes desta suscetibilidade e a avaliação dietética pode ser uma ferramenta relevante 
para o alcance destes objetivos. A detecção precoce da baixa ingestão de fatores dietéticos protetores, por exemplo, pode contribuir à redução 
de danos à gestante e ao bebê, por meio do fornecimento de dados a ações nutricionais corretivas. Entre os nutrientes considerados fatores 
dietéticos protetores, destaca-se a vitamina C por sua ação preventiva na formação de radicais livres, por seu potencial antioxidante e seus 
benefícios à imunidade. No entanto, apesar destas características já bem evidenciadas na literatura, são escassas as investigações do consumo 
desta vitamina por gestantes com DMG. A vitamina C é facilmente encontrada em frutas de países tropicais como o Brasil, mas mesmo com este 
fácil acesso às fontes, muitas pessoas, inclusive gestantes, possuem deficiência neste consumo, tornando necessária esta avaliação. Objetivo: 
Analisar a ingestão de vitamina c por gestantes com diabetes mellitus gestacional. Metodologia: Estudo descritivo e transversal, realizado em um 
centro de referência no tratamento do Diabetes em Fortaleza, Ceará, local com média de 5.000 atendimentos mensais. A amostra, não 
probabilística, considerou gestantes adultas com DMG que possuíam contato telefônico. Foram tomados 2 recordatórios de 24 horas (R24H), um 
de semana e outro de fim de semana, sendo um deles por telefone. A análise dietética dos R24H foi realizada no software Dietwin® Plus 
Profissional 2017, para obtenção da ingestão de vitamina C. A partir da média aritmética dos 2 R24H, procedeu-se à avaliação da ingestão pelo 
método quantitativo, segundo as Dietary Reference Intakes, para obtenção da classificação: possivelmente inadequada (<EAR), possivelmente 
inadequada (>EAR e<RDA) e possivelmente adequada (> RDA). Resultados: Participaram 42 gestantes, com idade média de 32,29±4,73 anos. A 
ingestão média de vitamina C foi 118,26 ±92,72mg/dia. O consumo possivelmente inadequado foi verificado em 59,54% das gestantes, sendo 
52,38% abaixo da EAR, configurando um provável consumo insuficiente, e 7,16% entre a EAR e a RDA. Devido ser uma vitamina de fácil acesso, 
em geral, a prevalência de inadequação do consumo de vitamina C apresentada pela maioria dos estudos é pequena. No entanto, apesar de ser 
uma deficiência rara, existem estudos que detectaram baixo consumo em gestantes (não diabéticas). Não são verificadas investigações focadas 
exclusivamente em gestantes diabéticas. Entre as pesquisas que incluíram este público, estão estudos com gestantes de alto risco, mas estes 
apresentaram resultados diversos, inclusive com consumo de vitamina C acima da RDA. Esta diversidade nos achados evidencia a importância da 
avaliação individualizada, visto a variação significativa entre os perfis de consumo por gestantes. Conclusões: A maioria das gestantes com 
Diabetes Mellitus Gestacional apresentou ingestão de Vitamina C possivelmente inadequada. A presença da enfermidade associada à baixa 
ingestão desta vitamina pode elevar os riscos à imunidade e ao surgimento de quadros inflamatórios acarretando graves consequências. Diante 
disto, é fundamental o incentivo ao consumo de alimentos-fonte, tais como hortaliças e frutas cítricas. Além de novos estudos para subsidiar 
estratégias que possam reduzir os riscos de complicações.
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RESUMO

A poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente, que vem sendo 
intensificado em diversos países devido o crecimento exponencial com o passar dos anos. O desenvolvimento urbano e industrial tem grande 
influência nos impactos relacionados ao ecossitema, assim podendo contaminar a água e alimentos, que são vitais para sobrevivência humana. 
Entre os ambientes contaminados estão o solo e o meio aquático, sendo o último o mais comum por receber dejetos agrícolas, industriais e 
domésticos. Contudo, os metais pesados são frequentemente encontrados em alimentos e água, sendo assim um risco para os seres vivos. O 
objetivo do trabalho foi reunir estudos relacionados à contaminação de metais pesados em alimentos mais acometidos, quantificando os 
principais elementos encontrados, associando a incidência de algumas doenças. Empregou-se a busca dos artigos em três plataformas digitais 
sendo essas Pubmed, Lilacs e Scielo para levantamento de dados sobre a temática. Foram utilizados os descritores de forma cruzada poluição 
ambiental, metais pesados, alimentos (Environmental pollution and metals heavy and food), na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foram 
encontrados 243 artigos, dos quais foram utilizados 21 artigos, cujo textos compreende o período de 2008 a 2018. Assim selecionou-se trabalhos 
que abordavam direta e indiretamente aspectos envolvidos com contaminação de alimentos por metais pesados, riscos e consequências à saúde 
humana. Os critérios de inclusão para este estudo foram artigos que abrangiam o tema proposto, leitura de artigos previamente a partir do 
resumo, artigos dentro do intervalo de tempo estabelecido, artigos vinculados a área da saúde, artigos vinculados à ciência da nutrição e 
contaminação de alimentos. Foram contemplados artigos que apresentavam textos incompletos, textos que apareceram em duplicata e artigos 
cujo tema central não era relacionado à temática. Para a coleta dos dados sobre o tema, foram utilizados 21 trabalhos realizados em 11 países, 
sendo que em 33% do total de trabalhos foi realizado no Brasil e 27% na China. Alguns autores afirmam que outras regiões da China são alvos de 
contaminação, pois o país possui uma população extensa, aumentando a demanda por produtos e serviços que exigem tecnologias, uso de terras 
e áreas de mineração. Austrália e México tiveram suas publicações considerativas, mantendo o percentual de 13%. Os outros países Colômbia, 
Polônia, Irã, Malásia, Nigéria, Coréia e Austrália. Os metais pesados mais encontrados em artigos relacionados ao tema foram chumbo (Pb), cobre 
(Cu), mercúrio (Hg), Arsênio (As), e a metodologia mais utilizada foi espectrometria de absorção atômica. Através da contaminação ambiental, os 
metais pesados são disseminados no ecossistema, gerando um impacto na saúde dos seres humanos, tornando alguns alimentos fonte de 
contaminação. Isso acontece inclusive em países em desenvolvimento, com um nível de tecnologia bem avançado como na China, mostrando 
assim que, esse tipo de degradação está presente em escala mundial e está crescendo em um ritmo acelerado. O Brasil apresentou alguns 
resultados em relação à contaminação de peixes, levando a crer que uma solução precisa ser tomada para reduzir contaminação em rios, que são 
fonte da alimentação e de renda de várias pessoas. Há evidências cientificas de locais que apresentam uma contaminação de alimentos por 
metais, e ainda assim são consumidos e comercializados no Brasil e em outros países, tornando assim, uma preocupação mundial pela saúde. 
Esses estudos tem uma importância significativa, pois algumas patologias estão relacionadas com altas concentrações de metais pesados no 
corpo humano, visto que, a maior forma de absorção desses elementos ocorre a partir da ingestão de alimentos e água.
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RESUMO

Os efeitos das vitaminas do complexo B na prevenção da doença de Alzheimer. As vitaminas do complexo B são de extrema importância para o 
bom funcionamento do organismo e da função cognitiva, considerando a sua atuação nas diversas vias metabólicas no crescimento e 
desenvolvimento. A doença de Alzheimer (DA) é um tipo de demência que é caracterizada pelo comprometimento degenerativo e progressivo 
das funções cognitivas (memória, compreensão, coordenação motora e fala) devido a morte das células cerebrais. Segundo a organização 
brasileira de Alzheimer (ABRAZ), os fatores de risco são: ter mais de 65 anos, hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo. Atualmente, 
estimasse que 47 milhões de pessoas tem DA em todo mundo e esse número está previsto para triplicar até 2050, vindo a ser considerada uma 
epidemia global. A doença de Alzheimer é responsável pela quarta causa de morte de pessoas acima de 65 anos. Tem-se como objetivo mostrar 
que a alimentação é capaz de surtir efeitos tanto positivos quanto negativos com relação a saúde, visto que, o uso da alimentação como 
tratamento preventivo é significativo para precaver a doença de Alzheimer, Na qual até hoje não foi firmado um tratamento que revertesse os 
danos causados ao cérebro. Dessa forma a melhor opção é prevenir as degenerações cerebrais através da dieta adequada associada a um estilo 
de vida saudável e estímulos cognitivos os quais podem retardar o seu desenvolvimento. Trata-se de uma revisão de literatura de estudos 
nacionais e internacionais para a qual foi selecionada as publicações a partir do ano de 2010 a 2019 e que tivesse associação entre Alzheimer, 
vitaminas do complexo B, prevenção e homocisteína no Alzheimer. Por não apresentar cura, a DA é sempre estudada buscando alternativas de 
prevenção e/ou tratamento que evitem a progressão da doença, vários estudos mostram que a alimentação adequada tem um papel importante 
no bom funcionamento cerebral. Das vitaminas do complexo B, principalmente (a cobalamina, piridoxina, ácido fólico e Tiamina) são consideradas 
nutrientes preventivos para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, estudos demostram que o consumo diário das Vitaminas do complexo B 
abaixo dos níveis recomendados pelas DRIS, apontam correlação direta com a hiperhomocisteínemia (condição relacionada a fisiopatologia da 
DA). Para redução dos níveis de homocisteína é indicado a suplementação de vitamina B9 (ácido fólico) e vitamina B12 (cobalamina). Dados 
epidemiológicos e neuropatológicos correlacionam demência e declínio cognitivo a baixos níveis sanguíneos de folato, este amplamente 
encontrado em vegetais verdes folhosos(espinafre, couve,alface,brócolis). A vitamina B6 (piridoxina), está envolvida na metabolização através da 
transulfuração que converte a homocisteína em cisteína e suas principais fontes são: carne vermelha, fígado, peixe, ovos, legumes, batata e aveia. 
Estudos mostram evidencias que a TPP (Tiamina pirofosfato) forma ativa da vitamina B1 (tiamina) e a TT (tiamina trifosfato) atuam na transmissão 
do impulso nervoso, liberação pré-sináptica de acetilcolina e na produção da bainha de mielina. Exercendo assim efeito positivo para pacientes da 
DA, já que a acetilcolina está ligada a memória. Suas principais fontes são: carne vermelha, vísceras, leguminosas, levedo de cerveja, cereais 
integrais, folhas verdes, leite integral e gema de ovo.  Dado o exposto, o efeito das vitaminas do complexo B nas sinapses nervosas causa uma 
atenuação das disfunções neurológicas.Diante do exposto, procurou-se  evidenciar que a nutrição tem um papel promissor na doença de 
Alzheimer, vale ressaltar que estudos se mostram controversos, precisando de uma maior demanda de pesquisas para apurar de forma mais 
eficaz os efeitos do complexo B, acerca da prevenção da doença de Alzheimer.
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RESUMO

As Plantas Alimentícias Não-Convencionais, conhecidas pela sigla PANC, são hortaliças, frutas, flores ou ervas que crescem espontaneamente na 
natureza, no entanto, as maiorias das pessoas, por não conhecerem, acabam confundindo esses recursos da natureza com plantas daninhas . As 
projeções de aumento populacional do planeta e o crescimento da produção agrícola exigem intervenções urgentes e estratégicas para medidas 
agrícolas adaptativas, que respeitem as características de cada localidade, desta forma, um grande aliado para esse fim pode ser as PANC, que 
possuem potencial alimentar e que são adequadas para aumentar a resiliência dos sistemas de produção locais e fortalecer a segurança 
nutricional, particularmente entre as comunidades rurais tradicionais. O presente estudo objetivou realizar um levantamento das pesquisas sobre 
Plantas Alimentícias Não-Convencionais nos anais das últimas seis edições do Congresso Brasileiro de Nutrição – CONBRAN e nos anais das 
últimas sete edições do Congresso da Sociedade Brasileira de Nutrição - SBAN, indicando o perfil destas pesquisas no Brasil no campo da nutrição. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Para a busca de resumos nos anais dos eventos, foram feitas buscas nos títulos das 
pesquisas e no corpo dos textos dos resumos utilizando as seguintes expressões: “PANC”, “PANCs”, “Plantas Alimentícias Não-Convencionais”, 
“Hortaliças Não-Convencionais” e “Espécies Espontâneas Comestíveis” e, como forma de expandir a busca, também foram efetuadas buscas 
através dos nomes populares e científicos de alguns exemplares de PANC, de acordo com o Manual de Hortaliças Não-Convencionais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010). Foram identificadas vinte e cinco pesquisas sobre o tema no Congresso 
CONBRAN e dez pesquisas no Congresso SBAN, números que indicam que as PANC são um tema ainda pouco explorado e abordado com pouca 
frequência nas pesquisas em nutrição no Brasil. Para termos uma noção, na última edição do CONBRAN, no ano de 2018, mais de 2.100 trabalhos 
foram apresentados, sendo que, apenas cinco trabalhos eram sobre PANC. Identificamos uma grande lacuna de pesquisa em aberto, pois a 
literatura brasileira carece de estudos sobre PANC, estudos esses que podem atuar em diversas linhas como desenvolvimento de alimentos, 
caracterização física, química e nutricional de PANC, saberes tradicionais entre tantas outras possibilidades, inclusive com pesquisas de caráter 
multidisciplinar e interdisciplinar. Podemos concluir, a partir de uma amostra da produção científica na área de nutrição no Brasil, que as PANC 
são um tema ainda pouco explorado e abordado com pouca frequência nas pesquisas. Destacamos que há um grande potencial para o campo da 
pesquisa científica, visto a necessidade de estudos, pesquisas e divulgação científica sobre a agrobiodiversidade brasileira e o potencial desta na 
produção e oferta de alimentos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis, objetivando a segurança alimentar e nutricional da população, assim como a 
preservação da biodiversidade e da cultura locais. O campo acadêmico ainda possui muito espaço para as pesquisas voltadas às PANC, pois, até o 
momento observamos que as pesquisas, na área da nutrição, concentram-se em três vertentes: o levantamento de espécies e do conhecimento 
popular, o desenvolvimento de produtos alimentícios e a caracterização de PANC.
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RESUMO

O pólen e outros produtos de origem apícola são tradicionalmente utilizados desde muito tempo, especialmente na medicina natural, por 
apresentar propriedades fitoterápicas e por sua quantidade de nutrientes que possui e vem tomando espaço diante do seu potencial nutricional. 
A Amazônia maranhense (baixada) apresenta significativo número de agricultores familiares criadores de abelhas da espécie Melipona fasciculata 
(tiúba), onde os produtos (mel, pólen e geoprópolis) são elaborados a partir da interação vegetação/clima/solo. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar o perfil físico-químico e biológico em pólen coletado pela abelha Melipona fasciculata da região da Amazônia Maranhense. A 
pesquisa abrangeu um estudo experimental descritivo, onde foram coletadas 11 amostras em 5 municípios (São Bento, Palmeirândia, São Vicente 
de Ferrer, Bequimão e Perimirim) da Baixada maranhense. Foram determinados os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos, carboidratos, 
valor calórico, pH e acidez, fenólicos totais e flavonóides totais, capacidade antioxidante pelo método 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) e 
capacidade antimicrobiana pela técnica de difusão em ágar. As análise demonstraram que o teor de umidade variou de 32,00±1,29 a 38,65±0,60 
g/100g, cinzas de 1,38±0,07 a 2,50±0,03 g/100g, lipídios de 2,09±0,18 a 5,46±0,00 g/100g, proteína de 13,91±0,00 a 28,87±0,00 g/100g, 
carboidratos de 29,43±0,83 a 43,25±0,43 g/100g, valor calórico de 247,48±2,86 a 276,80±5,34 kcal/100g, pH de 3,57±0,06 a 3,80±0,00 e acidez de 
64,19±0,00 a 161,70±0,00 mEq/kg. O teor de fenólicos variou de 10,37±0,51 a 22,37±1,29 mg EAG/g e flavonoides totais de 0,92±0,05 a 2,56±0,04 
mg catequina/g. A capacidade antioxidante, pelo método DPPH, variou de 91,03±0,78 a 94,76±0,31%. Dos onze extratos testados pela 
metodologia de difusão em ágar, oito (72,7%) demonstraram atividade antimicrobiana positiva contra, pelo menos, um microrganismo testado, 
enquanto três (27,3%) extratos apresentaram inibição pelo uso de etanol a 70%, contudo algumas amostras obtiveram um halo maior que o 
controle feito pelo solvente, indicando um possível sinergismo entre o pólen coletado pela tiúba e o controle negativo. O pólen coletado pela 
tiúba na Amazônia maranhense apresentou um alto valor nutricional e ação antioxidante evidenciando o seu uso como complemento alimentar e 
funcional, além de apresentar efeito contra o crescimento de bacteriano.
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RESUMO

A cana de açúcar (Saccharum officinarum) é uma planta rica em diversos minerais como ferro, potássio, magnésio, cálcio, sódio, fósforo, 
vitaminas do complexo B e vitamina C, sendo constituída de 60-75% de água, e sacarose (PERRONI, 2016). Sua forma in natura é muito popular, 
como a garapa (caldo-de-cana) vendida principalmente em barracas por ambulantes ou feirantes, obtida através do processo de moagem onde se 
utiliza um equipamento específico. O caldo pode ser facilmente contaminado, tanto na produção como no armazenamento e distribuição, através 
da higienização inadequada dos equipamentos, da moenda, utensílios, higiene das mãos, entre outros fatores (CARVALHO et al, 2015). Nele, 
podem-se encontrar diversos microrganismos dentre eles, bactérias e fungos (BRITO; ROSSI,2005). O objetivo neste trabalho foi analisar o caldo 
de cana comercializado em feiras a fim de identificar a presença de bactérias oriundas do intestino humano, como coliformes totais e 
termotolerantes. Nesse intuito, foram analisadas 20 amostras de caldo de cana de diferentes ambulantes que atuam em diferentes bairros no 
município de Cacoal-RO em abril de 2018. As amostras foram obtidas de forma aleatória dos pontos que comercializam caldo de cana na cidade 
de Cacoal-RO. Coletaram-se 25 mL de caldo de cana, e colocados em recipientes estéreis, acondicionados sob refrigeração em caixa térmica e 
conduzidos ao laboratório de microbiologia das Faculdades Integradas de Cacoal- UNESC, onde se realizou a análise da confirmação da presença 
de coliformes totais e termotolerantes neste alimento. Após adquirir 25 mL de cada amostra, a estas foram adicionadas à 225mL de água 
peptonada 0,1%, estéril, para obter a diluição inicial (10-1). Foi transferido 1mL desta diluição para um outro tubo contendo 9ml de água 
peptonada, tendo assim a diluição (10-2), e novamente foi transferido 1mL para o terceiro tubo contendo 9mL de água peptonada, assim 
obtendo-se a diluição (10-3), conforme Silva et al. (2010). Foram realizadas também verificações das condições físicas e higiênico sanitárias de 
cada ambulante no momento da aquisição das amostras. Os resultados apontaram que das vinte amostras analisadas, 100% apresentaram 
valores de coliformes a 45ºC em torno de >1100 NMP/mL, em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução nº 12/2001 (BRASIL, 2001) 
que tem como padrão microbiológico 102 NMP/mL, evidenciando uma contaminação, portanto, estando a bebida imprópria para o consumo. 
Neste estudo ao ser realizado uma avaliação higiênico-sanitária obteve-se um alto percentual de vendedores que não utilizava proteção para os 
cabelos (100%), luvas (100%), uso de adornos (80%), manipulavam o caldo e dinheiro ao mesmo tempo (90%) e raramente preocupavam-se em 
lavar as mãos (100%) e a conservação dos carrinhos em sua maioria estavam precários (85%), além disso o bagaço eram descartados no chão 
próximo ao local de manipulação, promovendo o aparecimento de pragas. Segundo Prati et al. (2004), mesmo se tratando de um produto de 
elevado consumo e de forte ligação com a cultura popular no Brasil, a avaliação de sua qualidade microbiológica não é realizada com frequência. 
A presença de altas populações de coliformes termotolerantes, indicadores de condições higiênico-sanitárias deficientes, aponta para falhas nas 
condições de processamento e armazenamento do caldo de cana, tendo a vigilância sanitária um importante papel na fiscalização e educação no 
que diz respeito à comercialização do produto. Tendo por base as observações realizadas nos pontos de venda do produto, a qualidade higiênico-
sanitária desse tipo de comércio é insatisfatória. Em conclusão, os resultados encontrados servem de alerta da necessidade de cuidado nas 
medidas higiênicas para o monitoramento das condições dos manipuladores, manuseio e armazenamento do caldo de cana. Além de servir como 
alerta aos órgãos fiscalizadores sobre as condições do comércio ambulante, aliando-se a fiscalização ativa e ações de educação sanitária.
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RESUMO

A sarcopenia é uma complexa síndrome caracterizada pela perda da reserva muscular acompanhada da redução da força muscular e que, em 
situações avançadas, pode comprometer o desempenho físico. Diversos estudos apontam que a sarcopenia é um fator de risco para complicações 
e mortalidade de pacientes com cirrose hepática. O objetivo deste estudo é revisar as evidências científicas sobre a prevalência e fatores de risco 
associados a sarcopenia em pacientes com doença hepática crônica avançada. Trata-se de uma revisão de literatura a partir da busca de artigos 
publicados no MEDLINE. Foram utilizados os descritores “Liver disease”, “liver cirrhosis”, “liver transplantation”, “ “sarcopenia”, “clinical 
outcomes”, “prognosis”. Não foram delimitados idiomas nem data de publicação. A prevalência de sarcopenia variou  13 a 73% entre os 
diferentes estudos. Essa grande variação está relacionada aos diferentes métodos utilizados, que incluíram antropometria (circunferência 
muscular do braço), dinamometria, bioimpedância elétrica, ressonância magnética, DEXA e Tomografia computadorizada. A sarcopenia é mais 
prevalente em pacientes com doença hepática descompensada (Child B e C) e em pacientes candidatos ao transplante hepático. Sexo masculino, 
idade avançada, presença de ascite, níveis elevados de bilirrubina e creatinina e baixos valores de albumina e RNI e escore MELD-Na elevado 
também mostraram-se fatores de risco para sarcopenia nesta população. Pacientes com sarcopenia apresentaram maior incidência de 
complicações como sepse pós-cirúrgica, tempo de internamento hospitalar e em cuidados intensivos e dias de intubação além da mortalidade 
geral e mortalidade pós-transplante hepático; a presença da mioesteatose, que é a infiltração gordurosa do músculo esquelético, mostrou-se um 
fator de risco ainda mais importante para a encefalopatia hepática e mortalidade que a sarcopenia. A fisiopatologia da sarcopenia ainda não está 
bem delimitada mas ela aponta para o aumento do catabolismo muscular via miostatina e menor síntese protéica por inibição da via mTor 
associadas a resistência a insulina, menor ingestão calórica e protéica e inatividade física. Conclui-se que a sarcopenia é uma síndrome altamente 
prevalente nos pacientes com doença hepática crônica avançada e que está relacionada ao pior prognóstico nesta população. Estudos que 
desvendem sua fisiopatologia são necessários para elaboração de estratégias de tratamento eficazes para sua prevenção e reversão do quadro.
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RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é um distúrbio metabólico caracterizado por alterações glicídicas que desencadeiam diversos prejuízos à saúde e 
facilitando o desenvolvimento ou o agravamento de doenças. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo utilizar diferentes 
métodos cineantropométricos  e suas relações com o quadro clínico de mulheres diabéticas atendidas em um Hospital Público na cidade de 
Fortaleza. Foram analisados o Índice de Massa Corporal (IMC), a Circunferência da Cintura (CC), a Relação Cintura-Quadril (RCQ) a Relação 
Cintura-Estatura (RCE), o Índice de Adiposidade Corporal (IAC), o Índice de Conicidade (IC) e a bioimpedância bipolar e tetrapolar. Resultados: 
Foram avaliadas 106 pacientes com idade entre 30 e 50 anos. A média de idade foi de 37,7 (±7,3) anos para as mulheres sem doenças e 40,1 (±
6,9) anos para as mulheres diabéticas. A média da RCQ para o grupo controle foi de 0,79 (±0,06), já o grupo das diabéticas obteve uma média 
acima dos parâmetros de normalidade, 0,81 (±0,07). O IMC se mostrou com índice mais forte na relação com pacientes com DM2 (p=
0,03).Constata-se que níveis elevados de obesidade são comumente encontrados em mulheres com DM2, o que pode levar ao comprometimento 
da qualidade de vida desta população. Além disso, os parâmetros cineantropométricos considerados neste estudo apontam para um elevado 
nível de obesidade, não somente entre os pacientes, mas também no grupo controle. As correlações positivas entre o IMC e IAC, RCQ e RCE 
sugerem uma boa adequação destes índices na avaliação do paciente diabético. Observa-se que o IMC foi o preditor mais forte para o diagnóstico 
de pacientes DM2 do sexo feminino; a circunferência abdominal e o IC demonstram uma relação mais fraca na população estudada. É possível 
concluir ainda a importância da utilização conjunta de alguns métodos aqui utilizados para o prognóstico do DM2, sabendo que não é possível 
obter um diagnóstico utilizando isoladamente qualquer um destes métodos.
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RESUMO

O mel é definido como substância doce, natural, produzida pelas abelhas a partir do néctar das plantas ou de secreções de partes vivas de plantas 
ou excreções de insetos sugadores de plantas nas partes vivas das mesmas, que as abelhas são responsáveis por coletar e transformar através de 
combinações com substâncias específicas próprias, sua composição é de frutose, glicose e sacarose. Visando o lucro, alguns apicultores 
comprometem a qualidade dos méis adicionando sacarose. O mel pode ser adulterado principalmente com adoçantes mais baratos, como os 
xaropes de milho e açúcar que simulam sua própria composição. O mel adulterado favorece a economia dos produtores e podem ter efeitos 
negativos na nutrição e saúde do consumidos. Portanto, garantir a autenticidade do mel tornou-se uma questão muito importante para todos os 
envolvidos na cadeia alimentar. Objetivo: Avaliar a composição dos méis registrados na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento no estado do Rio de Janeiro. Metodologia: O trabalho encontra-se em andamento e até o presente momento foram adquiridos 
méis registrados na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no estado do Rio de Janeiro, sendo obtidas amostras de diferentes 
floradas, de um mesmo fornecedor registrado. Foram realizadas análises de acidez titulável, açúcar invertido e sacarose (Método de Fehling), e 
atividade diastásica, todos segundo os métodos descritos no Manual de Métodos Físico-Químicos para Análises de Alimentos do Instituto Adolfo 
Lutz. Resultados: Foram analisados até o momento 13 méis, de diferentes floradas, as floradas analisadas foram: eucalipto, morrão de candeia, 
silvestre, laranjeira e capinxigui. Das amostras analisadas todas apresentaram atividade diastásica, sendo assim considerados méis. Apresentaram 
acidez dentro da adequação (1,92±0,48miliEqg/Kg de mel). Das amostras analisadas para açúcares invertidos sete apresentaram valores menores 
que 70%, estando em desacordo com Padrão de Identidade e Qualidade do mel. Observou-se adição de sacarose em duas das amostras 
analisadas, com 23,6% e 30,5%, o restante das amostras estavam dentro do Padrão. Conclusão: Das amostras analisadas duas apresentaram teor 
de sacarose acima do preconizado, caracterizando adulteração do produto, compreendendo então que comerciantes ou distribuidores 
acrescentaram sacarose ao produto, modificando sua composição natural e obtendo um maior rendimento e doçura.
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RESUMO

A terapia com implantes dentários no reestabelecimento da função e estética de dentes ausentes, vem apresentando resultados favoráveis e 
previsíveis ao longo dos anos. Isso tornou-se possível a partir da apresentação de um novo conceito que foi apresentado para a classe 
odontológica no ano de 1981, a Osseointegração. O objetivo do estudo foi avaliar a sobrevivência de implantes imediatos em pacientes idosos. 
Uma coorte retrospectiva foi realizada com dados provenientes de prontuários e achados radiológicos (radiografias periapicais, panorâmicas e/ou 
tomografias) de pacientes submetidos à terapia com implantes imediatos instalados em alvéolos de dentes associados ou não a lesões 
perirradiculares. No total, foram avaliados 197 implantes imediatos instalados em 71 pacientes (53,3% homens e 43,7% mulheres) com idades 
que variaram de 60 à 83 anos.O tempo médio de acompanhamento foi de 40 meses, e as principais causas para indicação de exodontia foram: 
Doença periodontal (61-30,96%); fratura radicular (46- 23,35%); falha protética (44-22,34%); falha endodôntica (21-10,66%); indicação protética 
(14-7,11%) e lesão cariosa (11-5,58%). 116 (58,88%) implantes foram instalados na arcada superior, enquanto que 81 (41,12%) na arcada inferior. 
Dos elementos extraídos, 71 (36,04%) apresentavam lesão perirradicular associada ao ápice. Observou-se 18 (9,18%) casos de insucesso, sendo 
que 10(55,56%), foram instalados em sítios infectados, ou seja,  apresentavam lesão perirradicular nos dentes que foram extraídos dos alvéolos 
receptores. A plataforma Hexágono Externo foi a mais utilizada (134-68,02%), seguido de Cone Morse (61-30,96%) e Hexágono Interno (2-1,02%). 
O diâmetro utilizado com maior frequência foi o regular (148-75,12%), seguido do diâmetro estreito (39-17,79%) e do largo (10-5,07%). Foi 
observado que os homens apresentavam maior frequência na terapia com implantes imediatos. A taxa de sobrevivência do presente estudo 
apesar de ser elevada, encontra-se um pouco abaixo das médias descritas na literatura.
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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é avaliar vídeos postados sobre abscessos periapicais agudos disponíveis no YouTubeTM nos últimos 10 anos por meio 
de análise quantitativa e qualitativa (categorias, conteúdo e critérios de concordância com os dados da literatura) e suas implicações para a 
manutenção da saúde. Materiais e Métodos: Foi realizada uma busca na plataforma de vídeos YouTubeTM pelos descritores “abscesso 
periapical”, “abscesso perirradicular”, “abscesso alveolar apical”, “abscesso dentoalveolar apical”, “periodontite periapical supurativa” e 
“periodontite apical supurativa” indexados no Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). Também foram utilizados os termos não indexados: 
“abscesso oral” e “abscesso na boca”. Após a seleção dos vídeos de interesse, foram avaliadas as características dos mesmos quanto data de 
postagem, número de visualizações, duração, entre outros, além do conteúdo apresentado e sua concordância com a literatura. Resultados: A 
busca gerou no total 1.106 resultados, contudo somente 28 estavam de acordo com os critérios de inclusão e foram selecionados. Por tratarem 
de assuntos diversos que não correspondiam aos termos buscados, 85,53% dos resultados foram excluídos. A maior parte dos vídeos foi 
compartilhada por indivíduos leigos (60,71%) e direcionado para leigos. Os dois últimos anos (2017 e 2018) concentraram 78,58% dos resultados 
e os meses de junho e novembro os que tiveram mais vídeos postados. A duração dos vídeos, em sua maioria, excedeu os 2 minutos (64,28%). O 
assunto mais abordado foi o tratamento dos abscessos perirradiculares agudos (75,00%), seguido por etiologia e sintomas, ambos 
correspondendo a 50,00% do total. No critério de concordância com a literatura, 39,28% dos vídeos apresentaram concordância parcial. 
Conclusão: O YouTubeTM pode ser uma ferramenta de grande valia na disseminação de informações sobre cuidados em odontologia, contudo a 
qualidade da informação disponível precisa ser revista e os profissionais da área devem estar atentos a transmissão das evidências científicas 
atuais.
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RESUMO

Comprometimento estético, manchamento na região gengival, efeitos alergênicos são alguns dos aspectos das próteses metalocerâmicas. A fim 
de se reduzir esses efeitos, e conferir estética e biocompatibilidade, maior tem sido o uso de restaurações livres de metais nas clínicas 
odontológicas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa a fim de avaliar a morfologia superficial de zircônia submetido a diferentes 
métodos de tratamentos de superfícies, e se estabelecer um protocolo adequado para execução dessas cerâmicas. O presente estudo teve como 
base de dados às plataformas digitais bireme, pubmed. O avanço na composição e nas técnicas de processamento destes materiais cerâmicos 
veio a ser desenvolvido para diminuir a friabilidade e aumentar a resistência, o que possibilitou que restaurações indiretas em dentes posteriores 
fossem realizadas, levando – se em conta que alguns sistemas cerâmicos possuem indicações para reabilitações apenas em elementos anteriores. 
A zircônia possui excelentes propriedades mecânicas, como: estabilidade de cor, baixa condutividade térmica, resistência á abrasão, além de 
biocompatibilidade com os tecidos dentais e estética, tornando – as superior aos outros tipos de materiais. Sabe – se que as propriedades 
mecânicas são muito importantes para o sucesso clínico das reabilitações protéticas livres de metais, mas a cimentação cumpre um grande papel, 
já que a longevidade do trabalho protético está intimamente relacionada à resistência e durabilidade de união entre cimento resinoso, a cerâmica 
e os substratos dentais. Diante disso, diferentes tratamentos de superfícies são propostos a fim de aumentar a rugosidade superficial da 
cerâmica, através de microporosidades que irão permitir o ideal escoamento do cimento resinoso na superfície da zircônia. Estes tratamentos 
aumentam a energia de superfície, e consequentemente, melhoram a capacidade de união entre a cerâmica e o material resinoso. Dentre as 
técnicas utilizadas destacam-se o condicionamento com ácido fluorídrico (HF) e com ácido fosfórico (H3PO4), o jateamento com partículas de 
óxido de alumínio (Al2O3), jateamento com óxido de sílica (SI2O3) (silicatização - sistemas CoJet / 3MESPE e Rocatec/ 3MESPE) e aplicação de 
silano. Foram confeccionados 25 corpos de prova do sistema Zirkonzahn GMBH® (Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda) na sua forma 
sinterizada, no formato quadrangular com dimensões de 5x5mm. Estes espécies foram divididas aleatoriamente em 5 grupos (n=5) e 
posteriormente tratadas. Grupo I: recebeu o jateamento com partículas de Al²O³ (óxido de alumínio) revestidas por sílica (Rocatec®), Grupo II: 
tiveram suas superfícies silanizadas (Silano Prosil®, FGM), Grupo III: recebeu o condicionamento com ácido fluorídrico 10% (Condac Porcelana®, 
FGM), Grupo IV: obteve o condicionamento com ácido fosfórico 37% (Alpha Gel®, DFL) e Grupo C: não recebeu nenhum tipo de tratamento, pois 
este era o grupo controle. Posteriormente, estes grupos passaram pelo processo de metalização e logo após suas superfícies tratadas foram 
analisadas através do microscópio eletrônico de varredura (MEV), o que proporcionou imagens com ampliações de 4.000x. Os resultados obtidos 
por meio desta análise demonstrou que o grupo I obteve melhores resultados após o tratamento com jatos abrasivos em relação aos demais 
grupos, seguido do grupo 3 e grupo 4 respectivamente. Em relação ao grupo 2, este obteve resultados semelhantes a grupo controle. Conclui – se 
que o sistema Rocatec® ocasiona maiores modificações nas superfícies tratadas, proporcionando dessa forma maior molhabilidade da porcelana; 
o condicionamento com ácido fluorídrico e ácido fosfórico não são eficazes como métodos de tratamentos para cerâmicas à base de zircônia; o 
uso isolado do silano não é capaz de atribuir alterações morfológicas e o tratamento de superfície das cerâmicas previamente à cimentação 
resinosa é de extrema importância para conferir sucesso e longevidade à restauração protética.
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RESUMO

Bisfosfonatos são medicamentos cada vez mais utilizados na Medicina, em especial por pacientes portadores de osteoporose ou portadores de 
neoplasias malignas primárias ou metastáticas para o tecido ósseo, em especial cânceres de mama e de próstata e mieloma múltiplo. A despeito 
de seus efeitos benéficos na manutenção da integridade do tecido ósseo estas substâncias tem sido associadas a indução de osteonecrose nos 
ossos maxilares, trazendo considerável morbidade aos pacientes a elas expostos. O objetivo do presente estudo foi avaliar por meio de um 
questionário o conhecimento dos profissionais e acadêmicos de Odontologia sobre os bisfosfonatos e a osteonecrose dos maxilares associada ao 
uso de bisfosfonatos. Um questionário foi aplicado a acadêmicos de Odontologia e a cirurgiões-dentistas durante congressos de Odontologia 
realizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, ao longo do ano de 2018. Os resultados foram analisados de forma descritiva e comparativa 
utilizando o programa SPSS. A amostra final (n=308) foi composta em sua maioria por adultos jovens, com predominância das mulheres, sendo 
50% acadêmicos e 60% oriundos de universidades privadas. Do total, 79% dos entrevistados conheciam os bisfosfonatos, 68% reconheceram a 
osteonecrose dos maxilares como efeito adverso do seu uso e 84% questionavam sobre seu uso na anamnese. Entrevistados com mais acesso a 
informação, oriundos de universidades públicas e profissionais formados mostraram maior conhecimento sobre as indicações do uso e a forma de 
ação dos bisfosfonatos, a osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos, os fatores de risco associados à droga e orais e os 
cuidados odontológicos importantes para redução do risco de BRONJ. Como conclusões, os resultados do presente estudo nos permitiram 
observar que existem lacunas de conhecimento acerca dos bisfosfonatos e a osteonecrose dos maxilares associada ao seu uso e o
reconhecimento destas dificuldades permite a montagem de estratégias de maior difusão do tema e de ensino nas faculdades, congressos e 
cursos de extensão.
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RESUMO

A procura por técnicas e instrumentos capazes de vencer as dificuldades anatômicas do sistema de canais radiculares (CR) é constante e a 
introdução de instrumentos de NiTi tratados por processo termomecânico especial, como a liga M-Wire e a liga com memória de forma 
controlada (MFC), tem a proposta de melhorar as propriedades mecânicas, como alta resistência à fadiga cíclica e torcional, além de maior 
flexibilidade dos instrumentos endodônticos. Dentre os sistemas atuais podemos destacar o ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), com 
conicidades múltiplas e progressivas em seus instrumentos. Este sistema tem grande aceitação por parte de clínicos e especialistas e apresenta 
gerações de instrumentos com diferentes ligas. Por isso, a avaliação de algumas propriedades mecânicas de novos sistemas rotatórios de NiTi e 
comparar com os sistemas lançados anteriormente afim de informar ao profissional, quais instrumentos que podem oferecer menor risco de 
fratura, tornando-se mais previsíveis clinicamente. Objetivos: Comparar o comportamento mecânico de 3 gerações diferentes de instrumentos 
ProTaper (Dentsply Sirona, USA), ProTaper Universal, Prtptaper Next e Protaper Gold com relação ao teste de fadiga cíclica. Metodologia: Dez 
instrumentos ProTaper Universal F3 (PTU F3), dez instrumentos ProTaper Next X3 (PTN X3) e dez instrumentos ProTaper Gold F3 (PTG F3) foram 
submetidos ao teste de fadiga cíclica em um canal de aço curvo com  86° e raio de 5 mm até a fratura. Resultados: Os grupos foram submetidos 
ao teste de ANOVA e ao teste de Student-Newman-Keuls com nível de significância de 5%. Os instrumentos do sistema PTG mostraram 
significantemente maiores valores de resistência à fadiga cíclica em relação aos instrumentos do sistema PTU e PTN (P < .05). Já os instrumentos 
do sistema PTN apresentaram significantemente maiores valores de NCF quando comparados aos instrumentos PTU (P < .05). Os instrumentos 
apresentaram tempo (s) em vida útil em fadiga na seguinte ordem: PTG F3 >  PTN X3 > PTU F3 (P<0,05%). Conclusão: PTG F3 apresentou alta 
resistência a fadiga cíclica em canais severamente curvos em comparação a PTN F3 e  a PTU F3.   
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RESUMO

O propósito deste estudo foi avaliar a resistência a flexibilidade e a resistência a flambagem dos instrumentos Reciproc R25 M-Wire (R25M) 
(VDW, Munique, Alemanha) produzidos com liga M-Wire, Reciproc Blue R25 (R25B) (VDW, Munique, Alemanha) e WaveOne Gold Primary 
(WOGP) (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça) com tratamentos térmicos controlados.  Adicionalmente, o padrão de rugosidade dos 
instrumentos foi avaliado. Metodologia: 10 instrumentos NiTi R25M, 10 R25B e 10 WOGP, todos com 25 mm,  foram submetidos ao ensaio de 
flexibilidade conforme as especificações ISO 3630-1. A resistência a flexibilidade dos instrumentos testados foi avaliada pelo ensaio de flexão em 
cantilever, com uma inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal, utilizando uma máquina de ensaio universal (Emic, DL 200MF, Paraná,  
Brasil). Uma célula de carga de 20 N foi utilizada para realização do ensaio. Um fio de aço inoxidável com comprimento de 30 cm e diâmetro de 
0,3 mm foi preso à cabeça da máquina de ensaio e a outra a 3 mm da ponta da amostra (ponto de aplicação da força). O ponto de fixação do fio a 
3 mm da ponta foi guiada por uma morsa confeccionada propriamente para o ensaio. A extremidade de cada amostra foi tracionada a um 
deslocamento de 45 graus e a força empregada para este trabalho foi registrada. Para determinar a resistência a flambagem foi aplicado uma 
carga crescente na direção axial dos instrumentos (n=10) usando uma máquina de teste universal até gerar um deslocamento lateral elástico de 1 
mm. A força máxima necessária para produzir o deslocamento foi registrada. A rugosidade das partes de trabalho foi quantificada usando o New 
View 7100 Profilometer (Zygo Co, Middlefield, CT) em 3 instrumentos de cada grupo. O perfilômetro forneceu análises tridimensionais das 
superfícies e medindo picos e vales com resolução vertical de 0,1 ɳm. A área determinada para o teste foi no fundo do canal helicoidal cônico e o 
diâmetro da área medida foi de 0,2 mm.  A unidade de rugosidade aferida foi a Ra. Resultados: A flexibilidade os instrumentos apresentaram a 
seguinte ordem: Reciproc R25B > WOGP > R25M (P<0,05). A resistência a flambagem os instrumentos apresentaram a seguinte ordem: R25M > 
R25B > WOGP (P<0.05). Considerando o padrão de rugosidade não existiu diferença significativa entre os instrumentos testados (P>0,05). 
Conclusão: Dentro das limitações do presente estudo in vitro, R25B apresentou maior flexibilidade do que  WOGP e R25M. Em contra partida, 
R25M apresentou maior resistência a flambagem do que R25B e WOGP. No entanto, o padrão de acabamento superficial entre os três 
instrumentos testados foram similares.
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RESUMO

A regeneração dos defeitos ósseos provenientes de doenças que acometem a cavidade oral ou de traumas de face é um desafio diário na prática 
clínica. A utilização de osso autógeno é considerada o padrão ouro, uma vez que oferece um tecido já formado, proveniente do mesmo indivíduo 
e com potencial osteogênico. Porém, muitos pacientes não aceitam ou não tem condições médicas que permitam a realização desse tipo de 
procedimento mais invasivo. Desta forma, na maioria dos casos, os procedimentos regenerativos são realizados com substitutos ósseos. Na 
última década, houve o desenvolvimento, e rápida aceitação, de diferentes protocolos de obtenção de fatores de crescimento autólogos a partir 
da centrifugação do sangue venoso. Esses protocolos geram uma matriz de fibrina, rica em plaquetas e leucócitos, que tem potencial de liberar 
fatores de crescimento como PDGF, IGF, TGF-1 por até 14 dias. Outra potencial vantagem dos concentrados sanguíneos é que eles permitem 
aglutinar os substitutos ósseos, facilitando seu manuseio, e podem ser modelados na forma de membranas ou plugs, de acordo com a 
necessidade clínica. Dentre as diferentes técnicas descritas, a pioneira, e mais amplamente utilizada é a técnica chamada de L-PRF, desenvolvida 
por Choukroun e colaboradores em 2001. Porém diferentes protocolos, com alterações na força G, permitiema obtenção de materiais mais 
adequados para cada caso. As variações receberam o nome de A-PRF e A-PRF + e , tem teoria, teriam menor resistência mecânica, porém melhor 
potencial biológico. Apesar do grande entusiasmo observado com os concentrados sanguíneos, ainda há muito questionamento na literatura com 
relação aos reais benefícios de sua utilização. Recentemente, a Associação Européria de Osseointegração publicou uma diretriz para prática 
clínica, na qual afirma que em diversas das aplicações propostas, não há benefícios da utilização dos concentrados sanguíneos. Dessa forma, faz-
se necessária a realização de pesquisas bem conduzidas, comparando protocolos de regeneração óssea, com e sem o uso de fatores de 
crescimento autólogos, para elucidar tais pontos. O presente estudo-piloto, em  andamento, avalia clinica, tomográfica e histologicamente 3 
protocolos de regeneração óssea guiada com o objetivo de preservação alveolar. No grupo controle, composto por 10 sítios (alvéolos) são usados 
apenas substituto ósseo xenógeno (DBBM) e membranas colágenas (MB) e nos 2 grupos teste (10 sítios/cada) são usados L-PRF com DBBM e MB 
ou A-PRF com DBBM e MB. Após a exodontia os alvéolos são curetados e irrigados e regenerados seguindo os protocolos cirúrgicos descritos para 
a técnica de ROG e para a obtenção e manipulação de biomateriais e concentrados sanguíneos. Quatro meses após a cicatrização tecidual, uma 
tomografia computadorizada de feixe cônico é obtida e sobreposta com o exame inicial para avaliar o percentual de preenchimento do alvéolo. O 
implante dentário é planejado seguindo os preceitos da implantodontia proteticamente guiada e uma broca trefina é utilizada para coletar um 
cilindro ósseo de 2mm de diâmetro e 5mm de altura que será avaliado histologicamente para comparar a qualidade do tecido neoformado em 
cada grupo. Resultados clínicos preliminares obtidos em 15 sítios (5 de cada grupo) mostram que os casos onde foi utilizado algum concentrado 
sanguíneo obtiveram uma cicatrização mais rápida dos tecidos moles e menor desconforto pós-operatório (avaliado por meio de VAS). Devido ao 
pouco tempo decorrido desde o início do trabalho (4 meses), ainda não há resultados tomográficos e histológicos que possam ser avaliados. 
Dentro dos limites do presente trabalho, pode-se concluir que os concentrados sanguíneos parecem apresentar vantagens em termos de 
cicatrização dos tecidos moles e conforto pós-operatório (conforme previamente descrito em outros trabalhos). Porém, maiores conclusões 
precisarão aguardar a sequencia do mesmo e a análise dos parâmetros tomográficos e histológicos.

Saúde

Odontologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: gesilote@me.com IES: UNESA

Autor(es): Giovana Kateryne Fernandes Silote; Luciane Monte Alto de Seabra

Palavra(s) Chave(s): Odontopediatria; trauma dentário;

Título: PERFIL DA PREVALÊNCIA DO PROJETO TRAUMATISMO DENTÁRIO INFANTIL NO ÚLTIMO ANO DE ATENDIMENTO - 
FO/UNESA

Curso: Odontologia

Saúde

RESUMO

A prevalência do traumatismo dentário infantil pode alcançar mais de 60% em pré-escolares e tem sido a segunda causa mais comum para 
procura de atendimento odontopediátrico. Crianças até os 3 anos de idade são as mais atingidas e os elementos anteriores superiores são os 
mais afetados. O objetivo deste estudo é comparar a casuística do traumatismo dentário infantil durante todo o período do projeto com a 
prevalência dos resultados encontrados do último ano (2018.2/2019.1), apontando os dentes mais afetados, idade de maior ocorrência e o tipo 
de trauma mais frequente nas crianças que são atendidas no projeto de extensão Traumatismo Dentário Infantil (Comitê de Ética/CAAE: 
55135016.6.0000.5284). As informações foram extraídas do banco de dados do projeto (Excel), os quais são inseridos e atualizados 
semanalmente. Os atendimentos desde o início do projeto totalizaram 155 crianças de 0 a 6 anos, que correspondeu a 229 elementos 
traumatizados. Os incisivos centrais superiores foram os elementos mais acometidos, totalizando (n=183), seguido dos incisivos laterais 
superiores (n=38). Em relação ao tipo de trauma, as luxações foram mais frequentes (n=154), sendo que luxação lateral (n=46) ficou em primeiro 
lugar, seguido da intrusão (n=42) e avulsão (n=35). Durante o último ano de atendimento, a maior prevalência se repetiu em relação a idade, 
ocorrendo em crianças entre 2 (n=24) e 3 anos (n=14) de idade. As luxações (n=26) foram mais frequentes conforme o período anterior (luxação 
lateral, n=19; luxação intrusiva (n=7), seguindo o mesmo padrão de ocorrência, e as avulsões surgiram em terceiro lugar (n=14). Em relação ao 
tratamento invasivo, a maioria dos elementos traumatizados tiveram indicação de exodontia (n=34) e 5 receberam tratamento endodôntico, no 
período total do projeto. Neste último ano, este padrão de tratamento também foi mantido, sendo realizados 11 exodontias e a terapia pulpar foi 
realizada em 5 situações. Nos atendimentos realizados no projeto, a conduta menos invasiva tem sido a primeira escolha de tratamento. O 
traumatismo dentário infantil deve ser tratado com seriedade, sendo necessário o acompanhamento pelo profissional até que o elemento 
permanente esteja totalmente presente na cavidade bucal. O profissional deve estar apto para adotar a conduta correta em cada situação, uma 
vez que a procura por atendimento de urgência devido ao trauma é frequente. Pode-se observar que os resultados apresentados no último ano, 
seguiu o perfil da casuística encontrada desde o início do projeto, em todas as variáveis estudadas.
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RESUMO

O trauma dentário é uma injúria que acomete indivíduos de todas as idades. Os elementos mais comumente traumatizados são os anteriores 
superiores. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso de traumatismo dentário com abordagem multidisciplinar executado pela 
equipe de professores, e graduanda do Projeto Trauma (UNESA). Solucionaremos um caso de fratura coronária complexa do elemento 11, com 
comprometimento pulpar e envolvimento do espaço biológico, de forma minimamente invasiva, breve, de baixo custo, com excelência estética e 
emocional. Paciente MDCR de 9 anos, sexo masculino, sofreu queda da própria altura enquanto corria, causando uma fratura coronoradicular 
com envolvimento do ligamento periodontal do elemento 11, em março de 2017. A responsável procurou por atendimento em maio de 2017 na 
clínica da família da Penha (aproximadamente 2 meses após o trauma).O tratamento proposto foi cirurgia de acesso periodontal com retalho 
total para a colagem do fragmento e tratamento endodôntico em sessão única.O paciente está em acompanhamento desde então.Após o 
protocolo de atendimento a pacientes traumatizados adotado no Projeto Trauma, delineamos o planejamento da colagem do fragmento 
transcirúrgico. E somente através da interação das disciplinas endodontia, periodontia e dentística, foi possível a realização desta técnica. Em um 
único momento clínico, realizamos a cirurgia de acesso periodontal, com retalho total da região, possibilitando a remoção do fragmento parcial e 
acesso coronário para pulpectomia, ainda no transcirúrgico o fragmento foi estabilizado em posição com cimento resinoso dual, e realizada a 
restauração parcial da borda incisal e vestibular. Posteriormente foi realizado o tratamento endodôntico, e acompanhamento por 2 anos. A 
grande vantagem desta técnica é possibilitar uma solução imediata de forma minimamente invasiva, porém é necessário que se reúna em um 
mesmo momento 3 especialidades. Contudo, concluímos ser uma excelente opção de tratamento para fraturas coronárias complexas onde é 
possível a colagem de fragmentos.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da presença do monitor no meio acadêmico, presença essa que traz ganhos 
mútuos, que vão além de um simples título. A ideia principal da pesquisa é destacar por meio de dados estatísticos que a presença do monitor no 
meio acadêmico traz ganhos aos alunos como um todo, desde os discentes em treinamento, que são os próprios monitores, e aos alunos 
(discentes) que reforçam seu aprendizado com os mesmos. Cujo objetivo é realizar uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da 
Monitoria e analisar os resultados alcançados. A lei de Número 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, no Art. 84, apresenta que “Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 
respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. A importância da monitoria vai 
além de seu benefício de obtenção de um título. Ela traz um ganho intelectual, além contribuir com os alunos em processo de aprendizagem, tem 
uma troca de conhecimentos durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor, além de trazer um aprendizado prático do mundo 
acadêmico. O processo de escolha do monitor acontece por meio de prova, e posteriormente entrevista. Destarte, o monitor tem um segundo 
contato com a disciplina, visto que já vivenciou a situação de aluno, sendo assim, o mesmo já tem noções prévias das dúvidas que surgirão, tem 
maior sensibilidade em relação a maneira como lidar com os alunos em períodos de prova e trabalhos, por que viveram as mesmas situações. 
Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 
matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência 
da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. Na monitoria das disciplinas, se auxilia os alunos com o conteúdo da disciplina e 
na aprendizagem da utilização dos instrumentos necessários, para que eles possam ter acesso à parte teórica e prática da disciplina, pois é 
importante que o discente esteja preparado para atuar profissionalmente. Na disciplina é necessário que o aluno compreenda com auxilio do 
professor e monitor a importância deste auxilio para contribuição de aperfeiçoamentos técnicos na formação prática dos futuros 
profissionais.Conclui-se então que o monitor é um aluno inserido no processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que ele auxilia no 
processo de aprendizagem dos seus colegas ele aprende. O que nos leva a premissa de que todo conhecimento quando compartilhado, não se 
divide , se multiplica, gerando benefícios a todos relacionados a esse projeto.A pesquisa será realizada com alunos da cidade de Juiz de Fora que 
atuam como monitores no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O presente projeto se utilizará de uma pesquisa qualitativa e quantitativa no 
campo discente por meio de entrevista estruturada direcionada aos monitores que atuam nas diversas áreas da instituição. Visando quantificar os 
dados e após a obtenção dos mesmos, refletir sobre a importância da monitoria na formação discente. Os participantes que forem inclusos no 
estudo serão submetidos a uma avaliação inicial na qual constará primeiramente na aplicação de um questionário para caracterizar a amostra 
contendo dados pessoais,TCLE. Posteriormente passarão por um processo que irá constar de entrevista, composta por perguntas ligadas a 
monitoria. Os dados serão analisados realizando analise das informações das entrevistas com os monitores das disciplinas de diversos cursos.
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RESUMO

Pesquisas científicas que envolvam a temática LGBT são de extrema relevância psicossocial, pois podem contribuir para a ampliação de discussões 
na área, destacando o tema e incentivando debates, permitindo, assim, o aprofundamento e o acompanhamento das questões contemporâneas 
relativas à sexualidade e gênero. Tendo em vista tal importância, esta pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso de graduandas do 
curso de Psicologia teve como objetivo verificar a importância do acolhimento familiar para a saúde mental de jovens LGBT. Foram selecionados 8 
jovens assumidamente LGBT residentes no bairro da Ilha do Governador (RJ). Com a aprovação da Plataforma Brasil e assinatura dos TCLEs pelos 
participantes, foram realizados encontros pessoais individualizados, nos quais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos 
foram analisados e trabalhados com base na técnica chamada Análise categorial de conteúdo, proposta Bardin. A ideia inicial era entrevistar 4 
jovens com bom acolhimento e 4 jovens com acolhimento ruim de seus familiares para verificar se os jovens que tiveram acolhimento teriam 
melhor saúde mental. Mas, no decorrer da pesquisa, foi constatado que os 8 jovens passaram por processos difíceis junto à família, 
especialmente no período “no armário” e no momento da revelação, mas que, no geral, com o passar do tempo, todos vivenciaram um 
acolhimento “intermediário”. A pesquisa mostrou como a aceitação da família é importante para esses jovens e como o medo das consequências 
da revelação em muito trazem angústia e sofrimento, o que fica evidente quando alguns entrevistados relatam sentir alívio depois de contar para 
a família, mesmo que a recepção não seja das melhores. Por já vivenciarem situações de preconceito e vulnerabilidade fora de suas casas, o que 
eles mais precisam é pelo menos ter um lar acolhedor para onde voltar e se fortalecer para as lutas que enfrentarão no dia seguinte novamente. 
O psicólogo, dentro deste contexto, se faz muito importante, pois essas questões atravessam nosso campo de trabalho e podemos aproveitar 
nossa posição social para lutarmos contra o preconceito e pela aceitação, além de colaborar para o fortalecimento dessa população.
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RESUMO

Analisa-se nesse trabalho a da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, indicando condições de inclusão e exclusão dessas 
pessoas no meio em que vivem. Assim como suas dificuldades de real integração aos indivíduos considerados normais. Realiza-se um estudo 
sócio-histórico da humanidade, levando em consideração as diferenças culturas que podem influenciar na maneira de como essas pessoas foram 
tratadas ao longo dos tempos. Mostrando que, por inúmeras vezes, os deficientes foram acometidos por preconceitos, tendo sua imagem 
atrelada à margem da sociedade. Aponta-se na atualidade uma visão social mais humanizada e leis regulamentadas que postulam a inclusão da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ampliando sua inserção no meio social. Estas leis que visam permitir uma vida mais digna para 
essas pessoas, de forma mais integrativa na sociedade, dando-lhes autonomia, independência e igualdade para os com demais cidadãos. Para tal, 
faz-se o seguinte questionamento: Quais são os fatores de inclusão que contribuem para o aumento da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho? Essa pesquisa tende debater a relevância de inclusão e acessibilidade para com a pessoa deficiente no meio social e profissional, 
visando despontar uma sociedade mais integrativa e inclusiva, favorecendo a aceitação para com todos seus indivíduos. Dessa forma, o objetivo 
geral desse artigo é discutir fatores de inserção para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para chegar a tal objetivo geral, criou-se os 
seguintes objetivos específicos: Contextualizar historicamente a deficiência; Caracterizar tipos de deficiência; Apontar elementos de inclusão da 
pessoa com deficiência no meio social e empresarial brasileiro; e  Apresentar a visão de profissionais de recursos humanos sobre a inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza dissertativa com finalidade bibliográfica, onde 
foram selecionados: artigos, livros, revistas e sites para fonte estatística de amostragem populacional de deficientes. Além de leis sancionadas 
pela República Federativa do Brasil, que visam à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Contendo ainda entrevistas com profissionais 
da área de Recursos Humanos, a fim de compreender a relação dos deficientes no mercado de trabalho. Nas entrevistas utilizou-se um roteiro, 
caracterizando-as como estruturadas. Os profissionais preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo omitida identidade dos
participantes, pois considera-se que os nomes não alterarão os dados da pesquisa. Como resultado das entrevistas com os profissionais de 
recursos humanos foi observado de uma forma geral que a legislação de cotas para as pessoas com deficiência ingressarem no mercado de 
trabalho, auxiliou substancialmente a integrar esses cidadãos nas organizações, nota-se que sem as leis seria muito difícil de ocorrer à entrada 
desses indivíduos nesses pólos, porém isso não aponta para real inclusão, pois as empresas geralmente não costumam fornecer concretas 
condições de acessibilidade ou treinamento e desenvolvimento. É evidente que o preconceito deve ser banido da sociedade, mas por inúmeras 
ocasiões se faz complexo converter essa proposição em mudanças efetivas no contexto empresarial. Aparentemente ainda temos muito a 
melhorar. Nesse trabalho pontua-se então a importância da inclusão do deficiente no meio social e profissional.
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RESUMO

A Attitudes toward Ethical Behavior Scale é uma escala de ética policial utilizada por Matthew Hickman no Departamento de Polícia da Filadélfia 
nos Estados Unidos da América. A referente escala é do tipo Likert de 5 pts e deve ser respondida segundo as opções: Concordo Plenamente [ 4 ], 
Apenas Concordo [ 3 ], Discordo [ 2 ], Discordo Plenamente [ 1 ] ou ainda sentir-se Indeciso [ 0 ]. Em sua aplicação realizada na América do Norte 
obteve coeficiente alfa igual a 0.83. Este instrumento mensura o constructo ética através das facetas: moral, integridade e exercício do poder. 
Diante de frequentes episódios envolvendo questões éticas na Polícia Militar, este estudo dedicou-se a realizar a adaptação transcultural do 
referido instrumento para população brasileira com a proposta de tornar-se um instrumento de auxílio na análise do comportamento ético de 
policias, da Policia Militar. Em relação à metodologia, foram seguidas as normas do International Test Comission e a pesquisa foi dividida em 
quatro etapas, sendo estas: tradução inicial, tradução reversa, elaboração de uma versão sintética e aplicação experimental. A aplicação foi 
realizada com uma amostra de 10 policiais para que o próprio público alvo pudesse discorrer sobre a escala e a compreensão da linguagem que 
esta apresenta. Algumas modificações foram feitas na escala mediante ao que foi expresso pelos participantes, porém todos eles apresentaram 
algum nível de resistência ao responder a escala, alguns inclusive com o discurso de medo de sofrer alguma punição de seus superiores, o que 
indica um alto nível de estresse desta população no Brasil. Apesar das diferenças significantes entre os países em que foi aplicada a escala, houve 
uma congruência no que se refere ao comportamento evitativo dos policias ao efetuar a atividade. Constata-se então, que para um futuro estudo 
realizado com esta amostra seria mais indicado a utilização de métodos projetivos, considerando a competência desse tipo de instrumento para 
dificultar a influência do avaliado no que se refere à desejabilidade social e/ou manipulação das respostas.
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RESUMO

A adolescência tem sido tema de interesse tanto em estudos no campo da psicologia do desenvolvimento quanto na psicologia social. De modo 
geral o conceito de adolescência mais difundido na Psicologia tem sido marcado por tendências que priorizam a discussão e enfoque desse 
período como etapa de desenvolvimento naturalizado, decorrente de uma maturação biológica, desconsiderando o contexto social e histórico no 
qual os indivíduos estão inseridos. Na busca de definições e explicações sobre esse período encontramos autores como, Aberastury e Knobel 
(2011), Erickson (1987), que partem de uma visão dicotomizada: de um lado o desenvolvimento do psiquismo e de outro a relação social e 
histórica, como se ambos não mantivessem uma relação muito próxima. Bock (2004, p. 90) enfatiza que a fase da adolescência é apresentada, em 
diversas teorias, como se fizesse parte da natureza humana, sendo tomada por características naturais a todos os indivíduos normais, muitas 
vezes independentemente da cultura na qual estão inseridos. Ao negligenciar a condição social de desenvolvimento cognitivo em sua teoria, não 
contempla a importância do grupo social que, neste período, é base nas relações do adolescente e constituem mola propulsora de seu 
desenvolvimento sociocultural. Torna-se importante criticar o fato da adolescência, conceituada no âmbito da Psicologia, estar fundamentada em 
um único tipo de jovem: homem-branco-burguês-racional-ocidental. Os estudos, em sua maioria, são feitos a partir da existência desses jovens, 
não se buscando em outros grupos as suas idiossincrasias; ao contrário, como se toma a adolescência como universal e natural não há qualquer 
necessidade de buscar outros grupos para completar os estudos. Esses são buscados apenas para a aplicação dos conceitos já construídos. Criticar 
a perspectiva naturalizante se torna uma necessidade, pois a Psicologia, ao desenvolver perspectivas desta ordem, deixa de contribuir para 
leituras críticas da sociedade e para a construção de políticas adequadas para a juventude, responsabilizando, com sua leitura, o próprio 
adolescente e seus pais pelas questões sociais que envolvem jovens, como a violência e a drogadição (Bock, 2007).  Este estudo trata-se de uma 
pesquisa qualitativa e exploratória, onde o objetivo geral foi investigar como adolescentes em abrigamento concebem esta fase de sua vida 
dentro do abrigo, e os objetivos específicos averiguar se as adolescentes participantes têm planos para o futuro, verificar o que mudariam no 
abrigo, investigar o que significa o fechamento do abrigo e verificar, junto as adolescentes participantes, se há dificuldades em estabelecer 
relações interpessoais dentro do abrigo. A análise teve como base a abordagem sócio-histórica que entende a adolescência como uma categoria 
historicamente construída. As participantes foram sete adolescentes negras, do sexo feminino, com idades entre 12 e 17 anos, na unidade de 
acolhimento Abrigo Beija Flor, em Nova Iguaçu (RJ). O instrumento utilizado foi questionário aberto e as respostas foram categorizadas de acordo 
com a análise de conteúdo (Bardin, 2016). Os resultados apontaram perspectiva de adolescência difícil, abandonada e incompreendida, revelando 
que as adolescentes julgam dificuldade em viver essa fase de sua vida em unidade de acolhimento e em fazer amizades. Consideraram existência 
de aspectos positivos e negativos em unidade de acolhimento, apontaram necessidade de mudanças no ambiente físico e psicológico. Planos para 
o futuro permeado de sonhos e fechamento revelou, entre as adolescentes participantes, tristeza, abandono, injustiça e culpa. Promover diálogo 
em acolhimento institucional é primordial para compreensão do que é capturado a partir dos olhares das adolescentes sobre a adolescência 
através das paredes do acolhimento institucional servindo para ampliar, e lidar, com as multifacetadas formas de adolescer em unidade de 
acolhimento.
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RESUMO

Este trabalho visou analisar a produção textual da América Latina publicados em periódicos científicos sobre a relação do bullying com o suicídio. 
O bullying é entendidocomo todo ato de violência que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima no ambiente escolar, podendo leva- la a ceifar a própria 
vida. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo, tornando-se, em 2012, a 15ª causa de mortalidade na população geral; 
entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte. O objetivo foi analisar a produção textual da América Latina sobre a 
relação do bullying com o suicídio. Foi Realizada uma revisão integrativa da literatura de produções científicas publicadas acerca da temática 
bullying com o suicídio, no período de 2014 a 2019. Sendo identificadas 18 produções que compuseram a amostra, demostrando uma lacuna nas 
publicações acerca da temática. Após a análise dos estudos foram elaboradas as seguintes categorias: 1- Perfil das produções na América Latina; 
2- Relação entre o bullyng e suicídio na adolescência. O assunto tratado ficou 50% para o bullying e formas de violência e 37% abordaram a 
temática suicídio e 13% versaram sobre a tentativa de suicídio. Os estudos selecionados apontaram a forte associação entre o bullying e saúde 
mental precária dos adolescentes, dessa forma, se torna necessário desenvolver e implementar estratégias para reduzir o bullying, visando 
identificar as situações de risco, para estabelecer estratégias de prevenção e intervenção adequadas ao perfil institucional. Esse quadro contribui 
para a invisibilidade sobre o tema e o pouco debate nas áreas de atenção ao adolescente. Torna-se necessário um debate atualizado sobre a 
temática envolvendo a família, a escola, as áreas profissionais envolvidas com a juventude, os responsáveis pelo desenvolvimento e execução de 
políticas públicas a fim de lançarmos um olhar diferenciado para estes fenômenos.
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RESUMO

Sintomas ansiosos e depressivos são comumente verificados em puérperas, sendo associados à diminuição da qualidade de vida e podem 
interferir na interação entre a mãe e o recém-nascido, bem como no desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo da criança. A depressão 
pós-parto e a psicose pós-parto têm sido classicamente relacionadas ao puerpério. Nos dias de hoje, transtornos ansiosos também estão 
associados a esse período. Estes sintomas são conhecidos pela literatura nacional e internacional, e têm impacto na vinculação materna, na 
cognição, em aspectos intrapessoais. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a prevalência da sintomatologia depressiva e 
ansiosa, e suas associações com características sociais, econômicas, cognitivas e comportamentais pós-parto, em mães de neonatos prematuros 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Maternidade Balbina Mestrinho, na cidade de Manaus. A prevalência de 
sintomas depressivos foi avaliada através da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS), e do Inventário Beck de depressão (BDI), para 
avaliar os sintomas ansiosos foi utilizada a escala de ansiedade (IDATE-T/E) e o mini-exame do estado mental (MEM) como instrumento de 
rastreio de comprometimento cognitivo para detecção de perdas cognitivas. Utilizou-se o método transversal, descritivo e probabilístico, 
pretendendo alcançar 100 puérperas no pós-parto imediato, no período de maio de 2019 a agosto de 2019. Os dados serão analisados com 
auxílio do programa IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS Statistics 25.0 for Windows) SPSS, adotando nível de significância de 5%, ou 
seja, p<0.05. No presente momento, como resultados preliminares, evidenciou-se a prevalência de sintomas depressivos em 10% e níveis clínicos 
de ansiedade em 16,7%. Além disso, verificou-se que uma maior escolaridade das participantes apresentava uma relação significativa com 
menores níveis de ansiedade e depressão das puérperas, respectivamente. Destaca-se a importância da elaboração de protocolos de intervenção 
psicológica direcionados a grupos de gestantes em risco psicológico e mães de recém-nascidos prematuros
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RESUMO

O eixo cérebro-intestino vem interessando a psicologia, psiquiatria, fisiologia, nutrição e a neurociência devido a troca bidirecional de 
informações entre aqueles órgãos, cuja comunicação ocorre principalmente através do nervo vago. Intestino e cérebro se comunicam através do 
nervo vago, via de mão dupla através da qual é possível a troca de mensagens entre esses dois órgãos, o que causa interferências mútuas entre 
cérebro e trato intestinal.  Situações de estresse, ansiedade e depressão podem influir no curso e na evolução de determinadas doenças, 
incluindo as inflamatórias do intestino. O presente artigo tem por objetivo investigar a relação entre a ansiedade e a Síndrome do Intestino 
Irritável – SII, a qual consiste em uma doença gastrointestinal funcional caracterizada por dor ou desconforto abdominal recorrente e com 
mudança na aparência e na frequência das defecções. A partir da pesquisa bibliográfica levantada, descreve-se a relação existente entre cérebro 
e intestino, analisa-se se a ansiedade pode deflagrar SII e são sugeridas atitudes que visem ao cuidado e à prevenção dessa síndrome. Pacientes 
com sintomas gastrointestinais apresentaram maior risco de desenvolver ansiedade, sendo os sintomas de constipação intestinal, intestino solto 
ou diarreia duas vezes mais associados com Transtornos de Ansiedade Generalizada – TAG, síndrome do pânico e ansiedade social. Considerando 
a significativa presença do fator ansiedade entre os indivíduos acometidos pela SII e do quão disfuncional o problema pode vir a se tornar, a 
intervenção psicológica é enfatizada como imprescindível no eficaz tratamento dessa síndrome, oportunizando campo para que a psicologia 
demarque seu espaço e valor, fortalecendo sua articulação com outras áreas do saber no estabelecimento de ação terapêutica conjunta e integral 
que englobe o indivíduo como um todo. Esta modesta contribuição intenta despertar o interesse para uma das diversas repercussões psicológicas 
decorrentes da interação entre intestino e cérebro, tema em voga e que vem conquistando cada vez mais relevância na comunidade científica 
nos últimos anos, face aos surpreendentes resultados encontrados recentemente.
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RESUMO

Transtornos mentais segundo a Organização Mundial da Saúde (2018) são uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Um dos 
transtornos mentais mais comuns, a depressão, é a principal causa de incapacidade no mundo e um dos principais contribuintes da carga global 
de doenças. Dentro deste cenário temos os estudantes universitários que, ao ingressarem na universidade, são submetidos a uma grande carga 
de estresse, principalmente devido às cobranças pessoais, expectativas familiares, encargos financeiros, convivência com colegas de quarto, 
atividades domésticas, horários desordenados de sono e longas horas de estudo. A presença de sintomas depressivos e ansiosos relevantes leva 
ao estudante dificuldades em seguir o curso, aumenta o número de abandonos e aumenta o risco de desenvolvimento de quadros de
dependência química e até suicídio. O que temos notado no cenário nacional, são um conjunto de iniciativas isoladas ou ações de remediação em 
função de um quadro que ano a ano se agrava. Nesta pesquisa propomos investigar quem são os agentes que criam sentidos sobre a saúde 
mental entre estudantes universitários e para isso utilizamos o mapa do mercado simbólico, proposto pela pesquisadora Inesita Soares de Araujo 
(2002;2004). As redes de produção de sentidos, são sempre compostos pelos mais variadores recursos e atores: jornais, programas de rádio, 
redes de televisão, redes de televisão por assinatura, documentos científicos, entidades não governamentais, entidades governamentais, etc. 
Para a construção do mapa do mercado simbólico, como sugestão, é importante convidar agendas da comunidade acadêmica. Os participantes 
desta pesquisa foram compostos por alunas de pós-graduação à nível de especialização de uma IES - instituição federal de ensino superior pública 
localizada na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita em um encontro presencial, ocorrido em 
novembro de 2018, numa sala de aula da referida instituição. Ao todo participaram oito mulheres, com idades variando entre 26 e 43 anos, com 
média aproximada de 32 anos. As participantes apresentam perfil de formação variada: biblioteconomia, biologia (três), química, geografia, letras 
português, e história. Profissionalmente, todas atuam como professoras, com exceção de uma que atua como bibliotecária. Todas as 
participantes desta pesquisa foram espontaneamente convidadas a participar da pesquisa. A amostra foi por conveniência. Foi entregue para as 
participantes um TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), onde constavam informações sobre os objetivos da pesquisa, entre outras. 
O pesquisador passou algumas instruções iniciais sobre a proposta da pesquisa e sobre o que se trata do Mapa do Mercado Simbólico e como 
preenche-lo. Após esta primeira parte instrutiva, foi feita a seguinte pergunta para as participantes: “Como você obtém informações sobre saúde 
mental (ansiedade, estresse e suicídio)? Quem fala para você sobre esse tema?” As participantes construíram mapas individualmente e 
posteriormente um mapa conjunto. Foi notado que, a instituição a qual as estudantes pertencem apareceu em apenas um dos mapas discursivo 
elaborado, o que sugere que, a instituição pouco ou nada trata de comunicar o tema para seus estudantes. Podemos notar que, entre as redes 
sociais, plataformas como o Instagram e aplicativos como Whatsapp, não foram citados. Pelo mapa geral elaborado, podemos notar que, as redes 
sociais, programas de TV e especialistas (psicólogos, etc) são os principais produtores de sentido sobre o tema entre o grupo pesquisado. É 
essencial, para as instituições de ensino, o planejamento de intervenções e políticas capazes de limitar as questões de saúde entre seus 
estudantes. Quanto mais cedo ocorrer o reconhecimento do estresse e dos problemas relacionados a ele, melhor será o enfrentamento ao 
mesmo.
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RESUMO

O conteúdo de Habilidades Sociais tem alcançado relevância ao examinar o contexto científico da atualidade Os repertórios de habilidades sociais 
pobres implicam diversos problemas de comportamento e sofrimento psíquico, especialmente em déficits referentes à assertividade, empatia, 
resolução de problemas e expressão de sentimentos.Tomando como base o profissional de psicologia, onde sua prática depende 
inalteravelmente de interações sociais, a ausência de aptidão para traduzir tais habilidades apresenta-se como um fator alarmante. Isto é, todo 
psicólogo necessita estar qualificado para refletir, comunicar-se, resolver problemas e principalmente, desenvolver uma escuta empática. No 
entanto, fala-se pouco do suporte que o Treinamento de Habilidades Sociais poderia oferecer nas graduações, principalmente aos estudantes de 
psicologia. O curso de psicologia carece de métodos de preparação para os conflitos que surgem na relação terapêutica. Constata-se que, para ser 
um psicólogo de excelência, é necessário ir mais a frente da formação teórica e prática que hoje conquista-se nas graduações. Sendo assim, 
explorar o impacto do THS sobre os déficits em HS. Portanto, a pesquisa pode contribuir na promoção e manutenção da saúde mental do 
estudante de Psicologia. A pesquisa foi realizada com alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos de estágio supervisionado no Serviço de 
Psicologia Aplicada (SPA), da Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus Ilha do Governador. Um total de 34 estagiários inscreveram-se no 
programa de Treinamento de Habilidades Sociais, representando 40% da população geral de estagiários do SPA. O critério de inserção limita-se 
aos alunos que manifestam baixos indicadores comportamentais socialmente saudáveis, realizam atendimentos clínicos, sem limite de faixa 
etária ou restrição de gênero. Foi percebido que durante todos os encontros todos os participantes se envolveram nas dinâmicas propostas, não 
tendo nenhum deles se recusado a participar das atividades. As habilidades sociais mais citadas pelos participantes como tendo sido objeto de 
mudança foram as de assertividade, comunicação e resolução de problemas; a empatia não foi citada pelos participantes como uma habilidade 
que tenha sofrido uma mudança perceptível. Pode-se argumentar com relação a esse tema de que essa habilidade depende do feedback da outra 
pessoa para ser avaliada.Por outro lado, podemos hipotetizar que a empatia pode estar caracterizada como pano de fundo para o
desenvolvimento das demais habilidades. Com relação à assertividade pode-se supor que esta é uma habilidade desconhecida, até mesmo para 
os alunos de psicologia mas que por outro lado implica na possibilidade de conflitos nas relações interpessoais quando exercitada. Assim, os 
ganhos no desenvolvimento desta habilidade se tornam muito visíveis pois a pessoa é colocada em situações de difícil manejo. Acrescenta-se 
ainda que ser assertivo gera uma sensação de satisfação pessoal fruto da possibilidade que a pessoa ao ser assertiva cria de ser sincera com seus 
sentimentos, seus objetivos e suas crenças. Neste sentido é que podemos pensar que a habilidade de resolução de problemas também permite 
aos indivíduos experimentar uma satisfação pessoal, uma vez que ele alcança uma solução satisfatória para suas dificuldades do dia-a-dia. Além 
disso essa habilidade permite que ele amplie seu repertório comportamental. Tudo isso, visto em seu conjunto, irá beneficiar a qualidade das 
relações interpessoais.  A comunicação foi uma habilidade que perpassou todos os encontros. Finalmente, é importante ressaltar, que as próprias 
treinadoras observaram em seus comportamentos significativas com relação à essas habilidades, pelo simples fato de estar promovendo o 
treinamento das mesmas. cabe ressaltar que ainda será feito mais um encontro de avaliação do treinamento, assim como a aplicação de uma 
escala de habilidades sociais e seus resultados comparados com a aplicação prévia da mesma.
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RESUMO

O presente trabalho automutilação não letal na adolescência, tem por objetivo buscar compreender de forma reflexiva a questão da 
automutilação não-letal na adolescência, através da revisão da literatura. Interessa compreender o que este fenômeno biopsicossocial representa
nessa fase do desenvolvimento humano. Afinal, quais fatores condicionam esses sujeitos a tais atos e se eles querem dizer algo. Essas questões 
orientam este trabalho na busca de entender a complexidade e a problemática deste fenômeno bastante recorrente na sociedade atual. Nesse 
sentido, a partir da perspectiva do campo da psicologia social, propõe-se revisar a literatura sobre a temática, seguindo uma abordagem teórico-
metodológica bibliográfica, qualitativa e descritiva. Mediante a reflexão posta, pode-se observar que a concepção da adolescência é atravessada 
não apenas pelo fator biológico mas também pelo viés psicossocial isto implica ampliar o olhar para as nuances impressas nesta fase de vida e sua 
articulação com a automutilação. Mediante as reflexões tecidas na presente pesquisa, evidencia-se que os estudos sobre a adolescência tomam 
novas direções no sentido de questionar a concepção dessa fase de vida para além da perspectiva fisiológica e psíquica, ou seja, de cunho 
biológico, mas sim apontando os fatores de ordem social e histórico visto que os indivíduos se constituem na imbricação biopsicossocial. Tais 
estudos contribuem para desconstruir a ideia de que a adolescência representa, tão somente, uma fase marcada por conturbações e 
compreendida de modo universal e homogêneo, sem portanto considerar as singularidades presentes em cada indivíduo visto que há 
adolescência e adolescências. Pode-se observar a importância de se compreender a adolescências de modo contextualizado, em outros termos, 
ligados à seu tempo social. Nesse sentido, cabe pontuar as contribuições da psicologia social acerca da relação adolescência(s) versus sociedade 
bem como as reflexões filosóficas e sociológicas que indicam uma sociedade contemporânea marcada por um tempo incerto, efêmero, hedonista, 
consumista, e com um fluxo de informações exacerbado que incide nas relações sociais. A pesquisa também contribuiu para esclarecer o 
fenômeno da automutilação e a complexidade que tal prática suscita nos múltiplos espaços como escola, hospitais, clínicas, ambientes virtuais e 
no espaço privado. Verificou-se que paira um certo desconhecimento sobre o assunto visto que esta discussão ainda é recente. A diferenciação 
entre suicídio e automutilação, está no enfoque de cada ação, pois o suicídio tem como fim a morte para cessar a dor, ao passo que a 
automutilação pressupõe o alívio da dor mesmo que tal prática seja paliativa. Durante a análise do fenômeno da automutilação, notou-se que há 
graus variados desde aranhões, lesões leves, moderadas, até as lesões mais graves, que podem ser classificados em: a automutilação do tipo 
estereotipado; a automutilação do tipo grave; automutilação do tipo compulsivo e a automutilação do tipo impulsivo. Além disso, a 
automutilação está presente em diversos quadros psíquicos conforme discorre o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Em 
se tratando da automutilação na adolescência, a questão centra-se no processo de adaptação ou mal adaptação de regulação dos afetos bem 
como a resolução dos problemas inerente à esta fase de vida.
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RESUMO

O transtorno do espectro autista (TEA) interfere na comunicação e interação social do sujeito, dificultando sua socialização. O cuidado e convívio 
com pessoas com TEA gera um desgaste emocional pelo tempo e dedicação que lhes são atribuídos. Os objetivos do presente trabalho são avaliar 
a sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de crianças, adolescentes e adultos com esse transtorno e identificar os elementos estressores 
específicos associados à atividade de cuidar dos mesmos. Trata-se de uma pesquisa correlacional, na qual foram utilizados como amostra os 
cuidadores que têm filhos com TEA que estudam na Escola Municipal Marcos Gil, situado na região de Mesquita - RJ, os que fazem uso do Serviço 
de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu e também aqueles que têm filhos que frequentam a 
psicoterapia REMIS, em Nova Iguaçu - RJ, tendo como critério serem pessoas que estejam relacionadas ao cuidado e convívio. Foram aplicadas a 
“Versão brasileira da Escala de Estresse Percebido: tradução e validação para idosos” para medir o grau de estresse e entrevista estruturada. Para 
a comparação dos resultados, utilizou-se uma amostra aleatória de cuidadores que têm filhos com desenvolvimento típico, os mesmos 
responderam a Escala e entrevista (adaptada). O escore de estresse de cuidadores que têm filhos com TEA se mostrou superior aos cuidadores 
que não têm, a demanda que possuem é maior e a sua saúde em geral é mais afetada, sendo alguns dos fatores que podem impactar a qualidade 
de vida, neste caso, a intensidade dos sintomas, a frequência das crises, a deficiência no suporte social, a mudança de rotina (que influencia direta 
ou indiretamente o cotidiano de todos que convivem no mesmo espaço), a qualidade dos serviços utilizados, a disponibilidade de recursos 
financeiros, a demanda de cuidados, entre outros. Constatou-se que a qualidade de vida desses cuidadores é diretamente atingida, tendo em 
vista que sua vida social, qualidade do sono, alimentação e outros apresentaram prejuízo.
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RESUMO

O transtorno bipolar (TB) é uma síndrome afetiva crônica caracterizada pela acentuada variação de humor entre os polos depressivo, maníaco ou 
hipomaníaco alternados por humor eutímico. É apontado como o transtorno mental mais associado ao comportamento suicida, com uma taxa 
que varia de 25% a 50% de pacientes que realizam tentativa. O comportamento suicida é considerado um fenômeno mundial e pode ser definido 
como um comportamento autolesivo, com a intenção de morrer. Objetivos: O presente artigo visa analisar e caracterizar a presença de 
comportamentos suicidas em pacientes com TB, com a hipótese de que pessoas com TB detêm maior vulnerabilidade ao suicídio, a fim de 
comparar os resultados obtidos nessa amostra com a prevalência da população em geral, propondo possíveis intervenções acerca do tema. 
Metodologia utilizada: Foi realizada análise documental quantitativa em banco de dados, situado na ferramenta estatística Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) do Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos (GETA) considerando aspectos do comportamento suicida através da 
escala Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Foram incluídos no estudo os pacientes com idade mínima de 18 anos de ambus os sexos,  
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foram incluídos no estudo os pacientes menores de 18 anos, usuários do 
serviço que não autorizam divulgar seus dados na pesquisa e/ou se recusem a repassar seus dados. Compondo um projeto maior denominado 
Epidemiologia de transtorno bipolar em pacientes atendidos no Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos da Universidade Federal do Ceará, foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, com o número de parecer 2.812.291. 
Resultados: Observa-se uma população total de 76 indivíduos e 51 pessoas que responderam ao questionário C-SSRS. Foi encontrado 
predominância de 72,4% (55) de mulheres. A faixa etária dos pacientes em atendimento é maior entre 40 e 69 anos, o que corresponde a 71% da 
população. Há uma preponderância de 65,8% (50) dos participantes sendo naturais da cidade de Fortaleza. Dos 76 pacientes, 43,4% (33) 
afirmaram ter tentado suicídio pelo menos uma vez na vida, o que corrobora os dados encontrados na literatura que estimam um índice entre 
25% a 50%. A predominância de uma tentativa de suicídio durante a vida é de 17,1% (13). 43,4% pessoas tentaram suicídio e, dentre esses, 84,8% 
(28) eram mulheres e 15,2% (5) eram homens. Essa constatação confirma o que a literatura postula de que as mulheres tentam mais que os 
homens e é maior que a encontrada na população em geral, que seria de (69,0%) em mulheres e (31,0%) em homens. Considerando as 51 
pessoas que responderam a C-SSRS, foram obtidos 43,13% (22) de indivíduos que tiveram tentativas efetivas de suicídio durante a vida. E uma 
pessoa teve esse comportamento nos últimos 3 meses, o que pode sugerir que pacientes em tratamento têm uma diminuição no risco de 
suicídio. Durante a vida, 19,7% (15) dos pacientes realizaram atos ou comportamentos preparatórios de tentativa de suicídio. Foi visto que é 
possível trabalhar a prevenção de comportamento suicida em pacientes com TB a nível primário, secundário e terciário, e existem programas de 
prevenção bem-sucedidos em outros países que podem servir de modelo para nossa população. Na realidade do GETA, é possível trabalhar a 
psicoeducação em grupo e individualmente, e o tratamento recomendado contempla a farmacologia e a psicologia. Conclusões: Com os 
resultados, foram identificados, que os pacientes com TB apresentam uma maior taxa de comportamento suicida se comparada com os dados da 
população em geral.
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RESUMO

Há algumas décadas, não existiam tantos idosos em nosso país e o cuidado a pessoas idosas e dependentes ocorria, historicamente, no contexto 
familiar. Com o envelhecimento populacional, as mudanças no tamanho e na conformação das famílias, aliados à saída da mulher que, 
culturalmente, assumia a responsabilidade pelos cuidados com os mais velhos, para o mercado de trabalho, a institucionalização de idosos tem 
sido objeto de preocupação do poder público e dos profissionais de saúde, da assistência social que lidam com idosos fragilizados. Trabalhar com 
memória de idosos pode parecer, à primeira vista, um exercício óbvio, já que um dos papéis que são atribuídos aos mais velhos é o da arte de 
contar histórias de um passado considerado longínquo, seja da família, da cidade ou de acontecimentos que marcaram uma determinada 
geração. O idoso é considerado saudosista, vive das memórias de anos dourados de sua juventude e sempre as evoca para confrontar o passado 
com os contornos do contemporâneo, muitas vezes valorizando o pretérito em detrimento do presente. É comum se ouvir dizer que o idoso é 
alguém que vive de lembranças, remoendo e degustando os anos que já se foram. Há até um ditado popular que diz: “quem vive de passado é 
museu”, como se os idosos fossem meramente museus ambulantes extemporâneos, situados em um tempo que não o atual.  Nesse sentido, esse 
trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em Instituição de longa permanência numa cidade do interior de São Paulo. 
Foi realizada uma entrevista com 7 idosos que residem em uma instituição de longa permanência, cuja a idade varia entre 72 a 83 anos, sendo 4 
do sexo masculino e três do sexo feminino. Destes, dois são solteiros, dois casados, um divorciado e dois viúvos. Residem nesta instituição há 3 
anos. Exceto um que está há 8 anos. No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os principais acontecimentos da sua vida, 
desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em que o registro da história de vida de 
indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da 
trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar 
resultados parciais revelaram que a maior parte dos entrevistados em sua infância trabalhou na zona rural, os mesmos relataram ser um tempo 
sofrido. Com relação a infância e adolescência, essa foi permeada por condições precárias. Tiveram vínculos rompidos e necessidades materiais. 
Observa-se o sentimento provocado pela fome e circunstâncias de perdas. Constata-se que apesar de fazer bastante tempo do ocorrido, os 
idosos lembrem da época de maneira muito triste. Tais circunstâncias parecem ter impedido a vida dos idosos em diversos aspectos.  Com relação 
a vida adulta, no que diz aos relacionamentos constatar que os idosos em questão, se envolveram em poucos relacionamentos. Constatou-se que 
o casamento era algo essencial para época. Grande parte foi da vida adulta foi marcada por muito trabalho, criação dos filhos e cuidados à casa. 
Comentaram também da instituição de longa permanência que moram. A partir dos dados obtidos, observa-se que a maior parte dos 
entrevistados da instituição, tem somente a institucionalização como possibilidade. Alguns estabeleceram vínculo com o serviço. A partir dos 
relatos dos entrevistados nota-se à falta de outro recurso, uma vez que, ao perderem a autonomia e a capacidade de tomada de decisões para 
administrar a vida, sem contarem com apoio familiar, restou-lhes como solução de sobrevivência a institucionalização. Conclui-se que os idosos 
que participara do estudo, tiveram uma vida muito sofrida, com poucas alegrias e que na fase da velhice só possuem a instituição de longa 
permanência para se apoiar.
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RESUMO

Durante muito tempo, o idoso foi visto como uma doença social e foi esquecido pelo Estado. Nos últimos anos, o perfil demográfico do Brasil vem 
mudando cada vez mais, a população está envelhecendo rapidamente e há uma redução nas taxas de mortalidade, devido a isso, o 
desenvolvimento nesta fase está cada vez maior. Assim, surgem problemas que devem ser pensados para uma busca de soluções. Para que esse 
processo seja desenvolvido de forma natural, é necessário cuidar e orientar a população sobre as principais mudanças que ocorrem neste período 
e sobre as doenças relacionadas a ele. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em um centro de 
convivência de idosos. As entrevistas foram realizadas nas dependências da associação de convivência e recreação dos idosos de Luiz Antônio 
(ACRILA). Os encontros aconteceram em horários pré-definidos, em local arejado e livre de interferências e ruídos. Foram entrevistados oito 
idosos sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino com idade entre 63 e 72 anos de idade com capacidade cognitiva preservada e 
diferentes estados civis (entre solteiros, casados, em união estável e viúvos). No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os 
principais acontecimentos da sua vida, desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em 
que o registro da história de vida de indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de 
funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de 
Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar resultados parciais revelaram que os idosos tiveram uma infância simples, com poucas condições 
financeiras (geralmente na área rural) e com atividades laborais desde muito cedo, porém relatam as vivências dessa época com muita alegria. 
Descrevem terem vivido épocas difíceis mas de muita união e alegria, onde o pouco colhido ou comprado era dividido entre os vizinhos. 
Destacam ter pouco ou nenhum acesso à educação (muitas vezes tinham que andar vários quilômetros sem adultos para chegar à escola). Pouco 
falam das transformações sentidas durante a adolescência (sobre fisiologia, desejos, etc), mas destacam as festinhas e “quermesses” típicas das 
cidades pequenas como muito gostosas. Sobre o envelhecer relatam o sentimento de “não ter visto o tempo passar”, porém destacam muitas 
alegrias em ter “vivido bem a vida”. Relatam que o centro de convivência é algo essencial para que não se sintam sozinhos, pois podem praticar 
diversas atividades em suas dependências - o centro oferece aulas de dança, yoga e informática -  e tem em seu espaço físico diversas mesas de 
jogos e um pequeno campo de bocha, além de salão de festas onde são feitos diversos almoços/jantares dançantes e “bailes”, além de promover 
viagens turísticas frequentes para seus membros e encontros da terceira idade (ou jogos e concursos de dança) em outras cidades. Considera-se 
que os idosos entrevistados possuem uma vida com alegrias, são pessoas simples, mas que tem muito alegria em viver. O contexto no qual 
vivenciaram a infância e adolescência é característico de uma época. O centro de convivência auxilia no bem estar e na socialização deles.
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RESUMO

Algumas pesquisas recentes, vêm apontando a prevalência da obesidade no cenário mundial, estima-se que 12% da população mundial está 
obesa. Sendo que em (2004), segundo o relatório da (OMS), Organização Mundial de Súde essa população era de 300 milhões de pessoas, e em 
(2015), já alcançava a marca de 700 milhões de pessoas. Segundo  a (OMS), cerca de 1,9 bilhões de pessoas estão acima do peso no mundo, há 
cada 3 pessoas uma se encontra com sobrepeso, há cada 10 pessoas uma se encontra com obesidade. A obesidade mata cerca de 2,8 milhões de 
pessoas por ano, representando a 5º maior causa de morte a nível mundial de acordo com o relatório da (OMS), de (2012). O fenômeno da 
obesidade já é considerada uma pandemia e é tratada pelas autoridades de saúde como um problema de saúde pública. De acordo com dados da 
OMS (2004), 50% da população brasileira está acima do peso (FERREIRA, 2015).  A obesidade é uma doença Biopsicossocial que pode ser definida 
como um distúrbio metabólico energético, que é ocasionado por um acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo. Sua etiologia é um pouco 
complexa e de difícil definição, entretanto, pesquisas revelam a implicação de diferentes fatores como: genético, cultural, social, ambiental, 
econômico, sistêmico, cognitivo, emocional e comportamental. Isso caracteriza essa patologia como uma doença multifatorial que envolve 
questões muito complexas, necessitando assim de um tratamento específico. O público mais afetado são as mulheres, de baixa renda e de baixa 
escolaridade, com a faixa etária de 30 a 40 anos, por diversos fatores que estão implicados na cultura feminina. Entretanto, as taxas de 
obesidades em homens  e em crianças  é bastante elevada (CAVALCANTI, 2007). O objetivo geral dessa pesquisa é comprovar a eficácia da (TCC), 
Terapia Cognitiva Comportamental no tratamento da obesidade. Na busca para de solucionar esse problema optou-se por desenvolver uma 
pesquisa de revisão bibliográfica-explicativa, com base na literatura científica disponível que foram publicadas a partir da última década. Os 
aspectos metodológicos dessa pesquisa estão delineados a partir da amostra populacional extraído de uma seleção criteriosa de 12 artigos 
científicos. Essa amostra foi obtida através de pesquisas feitas com palavras chaves correlacionadas com o tema e o problema proposto, e 
submetidas a sites científicos, periódicos capes, como Scielo, Google Acadêmico e biblioteca virtuais.  O método utilizado foi a análise sistemática 
dos artigos confrontando a tese dos autores pró e contra a hipótese dessa pesquisa. Os resultados obtidos nessa pesquisa corroboram a eficácia 
da Terapia cognitiva comportamental no tratamento da obesidade, embora alguns teóricos como Zafra (2010), e Glisenti e Strodl (2012),  tenham 
descordado apontando em suas pesquisas que em alguns casos os pacientes submetidos ao tratamento com TCC, voltaram a engordar. 
Entretanto TCC, é um modelo de psicoterapia testada e comprovada cientificamente como o mais adequando e eficaz para esse tipo de 
tratamento, pois ela possui protocolos específicos de tratamento para esse tipo de patologia. No geral os pacientes que são submetidos a esse 
tipo de tratamento, ao final do programa conseguem obter uma melhora significativa na manutenção do seu peso podendo chegar a perder de 
10% a 15% do seu peso inicial. E esse resultado é alcançado através da reestruturação cognitiva desses pacientes, que segundo Beck, (2009), é o 
que norteia todo o processo de mudança de hábitos alimentares.
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RESUMO

A pesquisa “A (há) saúde mental do professor de psicologia” teve o objetivo de  investigar os aspectos da atuação do docente relacionando-a com 
possíveis adoecimentos, devido ao grande estresse enfrentado por estes profissionais na forma de cobranças e pressões sociais na área da 
educação. Usamos como método a análise qualitativa de 24 entrevistas semi-dirigidas realizadas com os docentes que atuam no Campus Nova 
Iguaçu da Universidade Estácio de Sá, no curso de Psicologia. Estas entrevistas foram  relacionadas com o resultado dos questionários SRQ 20 
aplicados nestes mesmos sujeitos. Este questionário mensura especificamente o sofrimento mental. Dentro deste processo de análise foram 
observados vários aspectos que favorecem o possível adoecimento. Entre estes aspectos decidimos ressaltar aqui a substituição de alguns  
professores  na Universidade, como possível vetor de adoecimento no ambiente organizacional ou acentuados após estes  períodos de demissão. 
Entendemos que este momento em especial pode ter acrescentado um “ruído” importante para esta investigação, já que  presenciamos durante 
dois anos seguidos processos demissionais expressivos. Refletimos quanto este momento pode ter afetado qualitativamente a resposta dos 
docentes diante de perguntas objetivas sobre sua saúde e sobre a organização. Frisamos que a escolha de um instrumento de respostas simples 
foi proposital, visto que também, é um desafio propor um instrumento de investigação para profissionais com tamanha perícia e experiência no 
uso de instrumentos psicológicos. Para uma investigação mais pontual comparamos as respostas dos docentes que atuam desde antes das 
demissões de 2017 e 2018  com as dos professores recém contratados (ou com até 3 anos de contratação). A proposta foi verificar em suas 
respostas (docentes mais antigos), os resquícios deste fato pontual buscando compreender seus mecanismos de defesa e enfrentamento diante 
do risco iminente de possíveis demissões futuras, percebendo a demissão como fator socioeconômico agravante sobre outros aspectos 
estressores e patogênicos comuns ao exercício profissão docente. Entre os relatos colhidos, esses docentes citam dores na região estomacal, 
dificuldades referentes ao sono, uma professora relatou um episódio depressivo, entre outros relatos que nos soaram como dissonantes, já que, 
a maioria das respostas sobre a satisfação com a instituição e carreira foram positivas. A pesquisa está em processo de finalização e podemos 
perceber um cenário preocupante que desperta a atenção para propor intervenções que visem uma escuta institucional mais detalhada, 
acolhedora e com foco na promoção de saúde, o que em nossa visão, produzirá impactos positivos no processo educacional e organizacional 
neste campus ou em qualquer outro.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como problema central a relação estabelecida entre a tríade laboratórios farmacêuticos, saber médico e usuário de 
saúde mental. Temos por objetivo analisar as questões concernentes à utilização de drogas psiquiátricas no contexto da medicalização e 
patologização da vida, onde qualquer sofrimento ou comportamento cotidiano que dificulte a elaboração da rotina, é considerado doença 
orgânica, que pede uma solução médica, logo, com uso de medicamentos. Nessa perspectiva, entendemos que medicalizar possui um sentido 
duplo: 1-cuidar-se por meio de medicamentos, 2- processo de transformar experiências perturbadoras de ordem social e subjetiva em um 
problema de ordem médica. Assim, questões políticas, econômicas e sociais, que contribuem para o adoecimento psíquico são tratadas sob um 
viés individual que responsabiliza unicamente o sujeito que padece. O adoecimento, que é um fenômeno holístico, causado pela multiplicidade 
de interações do sujeito com o mundo em que vive é deixado de lado ou minimizado em favorecimento da crença médica que a doença é um 
desequilíbrio químico. Entendemos que a Patologização atender a uma lógica industrial de aumento do número de clientes, que nesse caso são os 
usuários de drogas psiquiátricas diagnosticados com algum transtorno. Se a lógica dos laboratórios é industrial, logo temos a medicalização de 
todas as fases da vida: da infância à senescência podemos perceber tentativas de patologizar comportamentos que seriam do campo das 
diferenças que cabem na normalidade de uma vida. Muitas dessas tentativas ocorrem com sucesso, por exemplo, quando temos a associação dos 
laboratórios farmacêuticos com as instituições de pesquisa e a medicina. Essas ligações perigosas, que trazemos como uma informação resultante 
desse estudo, se transformam em ciladas para a vida na medida que as pesquisas são manipuladas para favorecer a indústria -como inúmeras já 
documentadas nos casos de depressão, TDAH e psicoses; os manuais diagnósticos são atualizados de modo a sempre aumentar o número de 
patologias descritas, bem como os laboratórios, que impossibilitados de fazer marketing direto, aliciam psiquiatras com pagamentos de viagens, 
congressos, brindes diversos, com o objetivo de que eles identifiquem e batam a meta de vendas estabelecidas pela indústria. Para apurarmos e 
darmos sustentação a esses resultados, fizemos uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema utilizando livros e artigos de autores importantes 
para o campo; pesquisamos obras médicas que denunciam tais práticas, autores do campo da psicologia e filosofia que definem e criticam a 
medicalização . De modo complementar, fomos a palestras e seminários que versam sobre temática bem como fizemos incursões ao Museu do 
Inconsciente -local de extremo interesse por funcionar hoje um dispositivo de saúde mental onde antigamente existia uma colônia psiquiátrica- a 
fim de elencar um material mais explorativo e conclusivo para essa pesquisa. Analisando o material teórico-prático, concluímos que medicalização 
da vida não resulta unilateralmente da indústria farmacêutica aliada ao poder médico. Percebemos que a sociedade também deseja a todo custo 
ser medicalizada. Notamos que a procura da felicidade, a evitação do sofrimento, a normatização, o desejo pelo enquadre social e o 
silenciamento dos conflitos via medicação dopante, é majoritário na sociedade contemporânea. Assim, temos a ligação entre uma população 
desejosa de pílulas mágicas que responde a um mercado faminto para sobrelucrar e atender a essa demanda social.
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RESUMO

O envelhecimento pode ser definido como um processo de mudanças anatômicas que, progressivamente, comprometem a manutenção da
homeostasia. Essas mudanças podem ser observadas em todos os sistemas do nosso organismo, sendo o sistema nervoso central um dos mais 
comprometidos, com impactos significativos sobre a cognição. Sabe-se que certos fatores relacionados ao estilo de vida apresentam potencial de 
proteção ou risco associado ao declínio cognitivo em idosos. Assim, esta pesquisa,  fundamentada no enfoque epigenético que concebe o 
envelhecimento como processo multidimensional, teve por objetivos: identificar as características típicas do envelhecimento cognitivo, 
compreender os fatores psicossociais relacionados a esse processo e refletir sobre estratégias de prevenção de declínio cognitivo e promoção da 
saúde. A proposta metodológica consistiu na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e 
comparativo, de artigos científicos em português da base de dados nacionais online da Biblioteca Virtual em Saúde, tendo como assuntos 
principais “Envelhecimento” e “Cognição”. Foram selecionados 42 artigos, analisados a partir de duas categorias analíticas: (1) habilidades 
cognitivas preservadas e alteradas no processo de envelhecimento e (2) fatores psicossociais associados ao declínio cognitivo na velhice. A análise 
empreendida indicou que as funções cognitivas que se manteriam preservadas ao longo do envelhecer estão relacionadas à capacidade de 
resolver problemas com base em conhecimentos gerais adquiridos pela pessoa ao longo da vida.  Duas dessas funções são memória semântica e 
memória de reconhecimento.  Por outro lado, as dimensões cognitivas que sofreriam maior impacto são velocidade de processamento, memória 
de trabalho e memória episódica. O estudo aponta, ainda, para alteração moderada na capacidade atencional e nas funções executivas, além de 
impactos em menor grau no controle inibitório, habilidades visuo-espaciais e fluência verbal.  Em relação aos fatores psicossociais relacionados 
aos processos cognitivos no envelhecimento, o estudo sugere que, dentre os fatores que contribuiriam para prevenir o declínio cognitivo em 
idades avaçadas estão:   hábitos alimentares, atividades físicas regulares, alta escolaridade e realização frequente de atividades de estimulação 
cognitiva.   A participação em atividades sociais também foi enfatizada como elemento de proteção.  Por sua vez, os fatores de risco estariam 
associados a aspectos como alimentação inadequada, etilismo, tabagismo, institucionalização, desengajamento social, depressão e crenças 
negativas sobre si.
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RESUMO

Acreditamos que a produção dos estigmas está em nosso cotidiano, dentro de nossas relações, e são formadas através dos nossos discursos e 
ações que atribuem uma identidade ao sujeito, tomando-o por completo. Trazendo esta concepção para o tema em questão, nos deparamos com 
conceitos como criança abandonada, carente, delinquente juvenil, isto sem contar com a associação que passou a ser feita entre criança pobre e 
menor desde o Código de Menores de 1927. Produzia-se, assim, já naquela época, um modelo em relação às crianças que fossem 
institucionalizadas. O tema que foi abordado neste trabalho refere-se ao papel do psicólogo nas instituições de acolhimento dentro do processo 
de humanização das crianças institucionalizadas. O objetivo geral do mesmo é compreender como o profissional de psicologia pode atuar de 
forma a promover esse processo e contribuir para o afastamento do estigma imposto pela sociedade. Para alcançar tal objetivo, tratamos de 
compreender a relação de estigma e criança institucionalizada, buscando entender como se deu essa relação e os marcos históricos que 
contribuíram para a mesma na sociedade, como a perspectiva do Código do Menor (1927) e as mudanças com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990). Iremos entender o papel do psicólogo dentro das instituições de acolhimento infantil; definir estigma; analisar a relação de 
estigma e crianças institucionalizadas; entender o que é processo de humanização nas instituições de acolhimento infantil e; identificar qual o 
saber que o psicólogo possui que pode contribuir com o processo de humanização nas instituições de acolhimento. Esta pesquisa foi realizada 
através de levantamento bibliográfico de natureza qualitativa e finalidade descritiva. Além disso, foi realizada também uma entrevista com uma 
psicóloga que atua em uma instituição de acolhimento de adolescentes do sexo masculino no Município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As 
leituras que compõem a coleta de dados foi do tipo seletivo, pois tal procedimento permite selecionar o material que corresponde aos nossos 
objetivos. Vimos, até o presente momento, que o profissional de psicologia possui um papel muito próprio no processo de humanização nas 
Instituições de acolhimento. Foi observado inicialmente um movimento dos psicólogos em desviar-se de práticas assistencialistas e/ou 
repressivas.  A prática da psicologia procura ser  baseada na escuta ativa para os acolhidos e funcionários da Instituição, tornando a práxis mais 
humanizada. Percebemos a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a temática, visto que ainda há muitas dificuldades encontradas 
relacionadas ao tema proposto para estudo.
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RESUMO

A seguinte pesquisa busca um estudo exploratório acerca das mulheres de presidiários, tais como se dá as relações conjugais e suas 
representações sociais, pautadas sobre os teóricos Bauman (2003, 2004) e Moscovici (1978), contextualizando as correlações existentes entre 
gênero, afetividade e pré-julgamento social, discorrendo as inconstâncias emocionais no aguardo ao fim da pena e a esperança da constituição de 
uma família. Ademais, compreendem-se as motivações intrínsecas dos seus laços afetivos aos apenados, filhos e familiares, abordando as suas 
vivências e experiências sociais, as quais refletem a sua identidade e subjetividade, e assim, estabelecem uma linha de temporalidade e 
causalidade entre o primeiro contato, a rotina das visitas íntimas e a formação de uma relação conjugal, mediando a trajetória individual e 
profissional feminina.  Analisamos no presente projeto as possíveis motivações que levam mulheres a iniciar e/ou manter relações estáveis que, 
diferentemente da normalidade, seus parceiros estão sob liberdade privada. Bem como averiguamos quais são os sentimentos e quais prejuízos 
decorrentes do cárcere para essa união, principalmente no que configura a manutenção de dois fatores emocionais nas relações conjugais: o 
amor e o medo. As metodologias utilizadas foram as entrevistas semi-estruturadas, elaboradas com base nos objetivos da pesquisa, sendo que a 
análise de conteúdo das entrevistas se deu brevemente pela revisão e seleção de um grupo de respostas, com enfoque comparativo, objetivando 
compreender as motivações intrínsecas que levam uma mulher a se manter num relacionamento com um presidiário, tal como se deu o seu 
envolvimento e a sua permanência, salientando uma busca pelo diferencial de respostas dessas mulheres. A pesquisa foi realizada com 10 
mulheres com idades de 37 a 59 anos ( M=47 anos) que possuem um relacionamento estável ou são casadas com presidiários, durante o horário 
de visita no complexo penitenciário, a qual 50% admite que já repensaram o relacionamento e que já passaram ou ainda passam por dificuldades 
referente ao relacionamento, enquanto 50% garantem que nunca repensaram e que não encontraram nenhuma dificuldade para se manter no 
relacionamento. Essas mulheres são julgadas e desassistidas pela sociedade no todo, que de fato, ignora essa realidade, buscando estratégias 
para constituição de uma família nos moldes sociais vigentes. A maioria expressa o amor, ora como uma dor, ora como uma representação de 
luta e resistência, como um sentimento emblemático e não idealizador, que reforça a luta diária e a imposição do querer feminino, categorizando 
uma ressignificação de suas representações sociais.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: larissadpontes@outlook.com IES: UNESA

Autor(es): Larissa Diniz de Pontes; Ana Paula Pinto de Lima; Bruna da Conceição Cavalcante; Raquel Lino Barcelar Da Silva ; 
Rafael Da Conceição Caetano

Palavra(s) Chave(s): Saúde mental; professor; psicologia.

Título: O ADOECER PSÍQUICO EM PROFESSORES DE PSICOLOGIA CORRELATOS AO TRABALHO DOCENTE

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

As exigências e responsabilidades impostas sobre o trabalhador da área da educação tem se ampliado gradativamente, o que tem provocado 
repercussões negativas na saúde mental do professor. Assim o estudo da saúde mental do docente tem apresentado relevância na comunidade 
científica. Todavia, estudos sobre o adoecer psíquico dos professores do curso de graduação em Psicologia são inexistentes. A presente pesquisa 
teve como objetivo verificar a relação entre o processo de trabalho do docente e as condições sob as quais ele se desenvolve, a fim de verificar 
sua ligação ao surgimento de sofrimento mental dos professores do curso de graduação em Psicologia do Campus Nova Iguaçu da Universidade 
Estácio de Sá. Como método, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação do instrumento de autopreenchimento Self Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) que consiste em uma versão com 20 questões para rastreamento de transtornos não-psicóticos. Participaram desta 
pesquisa 22 professores do curso.  As entrevistas e a aplicação do instrumento foram realizadas nas dependências do campus.  A partir da análise 
dos dados colhidos, foi possível constatar a relação entre as condições de trabalho e o adoecimento psíquico. Os docentes entrevistados 
apontaram a presença de sintomas relacionados ao cansaço e desgaste físico, desgaste emocional, doenças psicossomáticas, afecções 
osteomusculares como dores na coluna, no corpo e sobrecarga muscular, cefaleia, disfunções otorrinolaringológicas tendo sido citadas rouquidão 
e labirintite. Um dos docentes alega surgimento de doença autoimune e outro reconhece o surgimento de sintomas da Síndrome de Burnout. Foi 
possível apurar o alto índice de estresse, sendo destacado o período de provas como o de maior prejuízo. Foram também apontados o excesso de 
obrigações da carreira como docente, a quantidade de alunos, junção dessas atividades com atividades fora do ambiente acadêmico e a carga 
horária densa. Espera-se que esses resultados impulsionem o planejamento de intervenções eficazes.
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RESUMO

A violência na atualidade é percebida de várias formas em escala mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde mais de um milhão 
de pessoas morrem, sofrem ferimentos não letais e lidam com comprometimentos de ordem psicológica. Pode-se compreender por violência 
como uso intencional da força física ou poder na prática de atos contra si ou contra outro indivíduo que possa resultar em dano psicológico, 
privação, sofrimento ou morte. Dentre os mais diversos tipos de violência, esse trabalho ateve-se a violência denominada por maus-tratos. Esse 
tipo de violência é caracterizada por vitimizações ocorridas no núcleo familiar por parentes ou pessoas pertencentes a esse núcleo, por exemplo 
cuidadores. As ações violentas com maior recorrência são física, emocional e psicológica contra idosos e crianças. Estudos recentes abordam que 
violência por maus-tratos em criança pode comprometer os aspectos cognitivos, principalmente quando esse indivíduo está em idade escolar. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto da violência por maus-tratos no desempenho cognitivo de crianças com 
idade de 6 a 11 anos. Os procedimentos metodológicos foram a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de 
violência entre os sujeitos da pesquisa e a avaliação do desempenho cognitivo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o 
questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), que avalia a violência por maus-tratos no último ano e ao longo da vida, e a Escala 
Wechsler de inteligência para crianças (WISC IV), a partir de quatro índices para avaliar desempenho cognitivo, são eles: Índice de Compreensão 
Verbal, Índice de Organização Perceptual, Índice de Memória Operacional, Índice de Velocidade de Processamento e Quociente Intelectual Total. 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram 50 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos divididas em dois grupos, são eles: 
vítimas e não vítimas de violência. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes pública e privada situadas no estado de Goiás 
e foram orientados a responder ao questionário JVQ e os indicadores da Escala de Wechsler. Os dados coletados foram lançados no software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 e analisados a partir da técnica estatística de ANOVA. Os resultados apontaram que 
as crianças que sofreram violência por maus-tratos não apresentaram comprometimento no desempenho cognitivo de acordo com os sujeitos 
pesquisados, os instrumentos empregados, os métodos estatísticos utilizados e o contexto, porém foi possível comprovar estatisticamente que o 
grupo de crianças que sofreram maus-tratos apresentaram um pior desempenho no índice de velocidade de processamento. Esses dados não 
isentam a responsabilidade do monitoramento, das ações de orientação e dos procedimentos preventivos necessários ao combate a violência por 
maus-tratos entre crianças de 6 a 11 anos. Vale destacar que essa pesquisa se encontra em andamento e outras técnicas de tratamento 
estatístico serão empregadas para garantia de resultados mais consistentes.
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RESUMO

A violência está presente em diversas passagens pela história da humanidade e nas diversas esferas sociais. Podemos compreender violência 
como qualquer atitude de ordem intencional humana contra um indivíduo, contra si próprio ou contra um grupo de pessoas que possa resultar 
em danos físicos e psicossociais. A violência pode se apresentar em diferentes práticas, tais como, violência familiar, crimes convencionais, 
violência indireta, violência entre pares, entre outras. Essa produção científica se ateve ao tipo de violência entre pares, mais especificamente ao 
bullying em contexto escolar. Podemos compreender o bullying como prática de violência psicológica e/ou física recorrente a uma mesma pessoa 
em contextos de interação social, sobretudo no contexto escolar. Atualmente estudos comprovam práticas de bullying em todas as regiões 
brasileiras reforçando um alerta para especialistas de diversas áreas, gestores escolares e profissionais da educação. Nas áreas da Psicologia e da 
Educação são prementes as preocupações com o impacto da violência na formação qualitativa de estudantes. Neste sentido, a presente produção 
científica dispõe como objetivo avaliar o impacto da violência por bullying nas funções executivas, especificamente na flexibilidade cognitiva, de 
crianças com idade entre 6 a 11 anos. As funções executivas são estruturas neurofuncionais responsáveis pelas habilidades cognitivas que 
permitem realizar ações, supervisionar contextos, corrigir percursos, criar possibilidades e realizar trabalhos. As habilidades cognitivas citadas são 
fundamentais para a aprendizagem no contexto escolar. Para atendermos o objetivo da pesquisa adotamos o seguinte percurso metodológico. As 
etapas do percurso foram:  aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de violência entre os sujeitos da pesquisa e a 
avaliação das funções executivas. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), 
que avalia, entre outros tipos de violência, violência entre pares (bullying) no último ano e ao longo da vida e o Five Digit Test (FDT) para testar 
funções executivas, sobretudo flexibilidade cognitiva. Participaram da pesquisa 83 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos. Os 
sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes públicas e privadas situadas no estado de Goiás e foram orientados a responder o 
questionário JVQ e o FDT. Os dados coletados foram lançados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 e 
analisados a partir da técnica estatística de ANOVA. Os resultados apontaram, através das análises estatísticas, que a violência entre pares possui 
correlação significativa e negativa na flexibilidade cognitiva nas crianças de 06 a 11 anos. Logo, crianças do universo pesquisado submetidas a 
violência por bullying apresentaram déficit no indicador de flexibilidade cognitva. Logo, esse impacto negativo vinculado a flexibilidade cognitiva 
pode afetar o percurso formativo do discente em idade escolar por se tratar de uma habilidade que permite ao sujeito, diante de uma nova 
circunstância ou desafio, reestruturar as atitudes de modo a resolver a situação problema.
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RESUMO

O ingresso na universidade é marcado por mudanças significativas e muitos desafios para todos os sujeitos. Alguns desses desafios dizem respeito 
da adaptação e novos saberes, à responsabilização no processo de construção do conhecimento e as expectativas quanto à inserção no mercado 
de trabalho nos últimos anos da   graduação. Para uma parcela significativa de estudantes, as dificuldades financeiras podem também estar 
presentes ao longo do processo de formação. Este momento coincide ainda, para muitos, com a transição da adolescência para a vida adulta. Ou, 
em muitos casos, com a volta aos bancos escolares depois de anos longe deles, como é o caso de diversos estudantes da rede privada de ensino. 
Durante a formação na área da saúde o contato direto com outros seres humanos coloca os estudantes diante de suas próprias limitações, saúde 
ou doença, conflitos e frustrações. Ainda assim a vivência estudantil na universidade é uma questão pouco investigada e discutida, em especial, a 
vivência do aluno do curso de graduação em Psicologia. A pesquisa “SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES 
PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas e o processo de formação do aluno de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo 
acadêmicos diretamente relacionados com a subjetividade humana, afetam sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores (TMM), que 
são um conjunto de manifestações do mal-estar psíquico e de caráter inespecífico, com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem gerar 
limitações. Foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitava e foram realizados procedimentos técnicos de 
pesquisa bibliográfica e aplicação da Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-V (SCID-5), que é um guia de entrevista para a 
realização dos principais diagnósticos do DSM-V. Foram entrevistados 16 (dezesseis) estudantes do 1º (primeiro) período e 22 (vinte e dois) 
estudantes do 10º (décimo) período, turnos diurno e noturno. Em relação aos estudantes do 1º (primeiro) período, é notório a prevalência de 
muitos sintomas ansiosos, causados pela nova rotina na entrada do campo acadêmico. Muitos relataram a dificuldade em manejar o tempo entre 
a vida pessoal, trabalho e faculdade, gerando inseguranças sobre a capacidade de acompanhar as aulas e compreender os novos conteúdos que 
são apresentados. A partir do SCID-5, 7 (sete) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 12 (doze) apresentaram 
sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 (oito) 
apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada.  Além disso, intensas alterações do sono, apetite, 
irritabilidade constante e desatenção. Já os estudantes do 10º (décimo) período, os mesmos sintomas ansiosos são apresentados, mas sendo 
causados pela percepção do fim da faculdade, pelas incertezas a respeito do mercado de trabalho e da capacidade em manejar os conhecimentos 
adquiridos na prática profissional. A partir do SCID-5, 10 (dez) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 10 (dez) 
apresentaram sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 
(oito) apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada. As alterações do sono e do apetite se mostram 
presentes também, somadas com um intenso cansaço, estresse e angústia. Alguns apontaram uma culpa por não terem terminado a faculdade 
no tempo previsto, o que intensificava os sintomas anteriores e o traziam a sensação de inutilidade.   O tema é atual e verificou-se a necessidade 
de maiores pesquisas sobre o mesmo pois podem existir implicações profissionais a partir destes quadros.
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RESUMO

Analisar o comportamento social, e seu dinamismo, requer antes de tudo a percepção de que a realidade que cerca os agentes sociais refletem 
diretamente nos seus comportamentos. O presente estudo não perdeu essa verdade de vista ao analisar o comportamento social dos indivíduos 
que moram na comunidade Vila Vitória, localizada em uma área de mangue que foi invadida quando da construção da MA 207, conhecida na 
cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, como “Via Expressa”. O trabalho foi gestado dentro do projeto de extensão “Via Expressa 
Cidadã”. O projeto é ligado a Faculdade Estácio São Luís e é multidisciplinar. Dele fazem parte os cursos de Nutrição, Psicologia, Nutrição, 
Enfermagem, Direito e Biomedicina. O objetivo do projeto é levar para a comunidade a infraestrutura e o material humano disponível na 
Faculdade, tendo como objetivo último incluir as pessoas que vivem no local. Este trabalho foi construído a partir da interação entre os alunos do 
curso de Psicologia que fazem parte do projeto de extensão e a comunidade. Durante as visitas à comunidade, os alunos de psicologia ouviam os 
moradores. Além de entrevistas semiestruturadas eles usaram a técnica de escutatória para entender como os indivíduos que vivem na 
comunidade percebem a realidade que os cerca e como eles interagem com a mesma. Durante esse processo foi possível compreender como os 
moradores definem os problemas estruturais que gracejam pela comunidade e como eles buscam resolvê-los. Por ser uma área invadida, a 
comunidade não possui nenhuma infraestrutura criada pelo Estado Brasileiro. As ruas não são asfaltadas, não existe coleta de lixo e o esgoto é a 
céu aberto. Também não há escola ou posto de saúde que atendam a comunidade. Diante desta realidade, o presente trabalho teve como 
objetivo estudar os comportamentos sociais das pessoas que vivem na comunidade, buscando compreender como os indivíduos percebem os 
problemas sociais que os cercam. Durante a realização das entrevistas semiestruturadas e da escutatória foi possível perceber como cada 
indivíduo que foi ouvido se vê dentro da comunidade. Essa percepção deu as bases para os alunos de psicologia analisarem os padrões de 
comportamentos das pessoas que foram ouvidas. Nas falas foi possível perceber sentimentos como desilusão, impotência, abandono e solidão, 
principalmente entre as pessoas mais velhas da comunidade. Apesar de ainda está no início, o trabalho junto a comunidade já demonstrou que o 
atendimento psicossocial é necessário. Não só os indivíduos, mas toda a comunidade está fragilizada e necessita de apoio psicológico.
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RESUMO

O aumento da população idosa e as novas construções culturais e teóricas acerca dos processos de envelhecimento vem reconfigurando os 
papeis assumidos por idosas no seio das famílias contemporâneas. De acordo com a literatura científica, as avós cuidadoras substituem e/ou 
auxiliam os filhos nas tarefas diárias de cuidado e educação dos netos por diversos motivos, como o trabalho dos pais das crianças, em situações 
de separações e divórcio e na maternidade adolescente. A presente pesquisa objetivou investigar a percepção de avós cuidadoras maternas sobre 
as práticas educativas e acompanhamento de seus netos em idade escolar bem como suas concepções sobre o desenvolvimento, educação e 
relacionamentos intergeracionais. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira, de rastreamento, contou com a participação de 70 
mulheres, com idade média de 66,2 anos, avós de crianças de 7 a 10 anos de idade, alunos de uma escola particular na cidade de Juiz de Fora, 
sendo submetidas à aplicação de um instrumento de sondagem para a identificação das avós cuidadoras. Após análise estatística dos dados deste 
levantamento, 10 avós, com idade igual ou superior a 60 anos, foram selecionadas para a participação na segunda etapa da pesquisa, 
respondendo a uma entrevista semi-estruturada cujo roteiro envolveu doze perguntas distribuídas em cinco temáticas. O instrumento de 
rastreamento revelou que 80% das avós tinham entre 50 e 59 anos enquanto a maioria das avós idosas (85,5%), estavam compreendidas na faixa 
etária dos 60 – 69 anos e 14,5% entre 70-79 anos. 60% das avós maduras eram casadas enquanto 54,5% das avós idosas encontravam-se em 
união estável, a média do número de filhos para a amostra total de avós foi de 3,49 e a média para o número de netos foi de 4,27. A média do 
número de pessoas que residiam com as avós foi de 2,72 por residência. Da amostra inicial, 6,7% das avós maduras e 32,7% das avós idosas foram 
identificadas como cuidadoras, enquanto 86,6% das avós maduras e 67,3% idosas foram consideradas auxiliares. Das avós idosas cuidadoras, 10 
mulheres participaram da entrevista (segunda etapa da pesquisa). A análise de conteúdo dessas entrevistas evidenciou que, o trabalho e a 
separação dos filhos são as principais razões que motivam o cuidado dos netos pelas avós. Quanto à educação e criação dos netos, as avós 
concebem esse papel de uma forma restritiva e diferenciada dos filhos, desempenhando-o de forma secundária, pois, na concepção delas a tarefa 
primária da educação cabe aos próprios filhos. Em relação ao desenvolvimento infantil dos netos, as avós relataram dificuldades relacionadas à 
nutrição, constituição familiar e carência dos mesmos, declarando ainda que os cuidados dedicados aos netos conferem a elas mais benefícios 
que prejuízos. Quanto às relações intergeracionais e familiares, os relatos das idosas indicaram que a velhice constitui um marco para mudanças 
pessoais e funcionais na família. Os resultados permitiram concluir que as avós cuidadoras representam suporte prático para os filhos e afetivo 
para os netos. Apesar do suporte oferecido, as avós concebem que a responsabilidade em educar as crianças é dos pais, desempenhando, 
portanto, um papel secundário nesse processo.
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RESUMO

Este projeto visa a importância de proporcionar mudanças na maneira de se perceber e de reagir diante de experiências vividas nas fases do ciclo 
da vida. Especialmente voltado à necessidade de mulheres das comunidades (Faculdade Estácio de Alagoas e Instituto Galba Novaes) que passam 
por sofrimentos físicos e psíquicos desencadeados nos ciclos vitais, possibilitando assim que tais mulheres possam ressignificar suas vivências e 
adquiram um novo olhar sobre si mesmas. A vida das mulheres é uma constante transformação. Além de mudanças físicas, psíquicas e até 
cerebrais, como é o caso de mulheres no período da gestação e aleitamento. É necessário certo conhecimento para romper vários estereótipos 
impostos de formas sociais e culturais, principalmente nas fases de maior fragilidade como, por exemplo o período do climatério e a menopausa, 
onde existe uma alteração nítida comportamental, podendo ocorrer vários transtornos psiquiátricos sérios como a depressão. Todavia a mulher 
assistida pode desfrutar de excelente qualidade de vida. É esta visão que possibilita a Prevenção e Promoção da Saúde. O projeto é desenvolvido 
através da realização de trabalho em grupo que busca como objetivo principal a prevenção e promoção da saúde sob o olhar da Psicologia no 
ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa, proporcionando qualidade de vida através das seguintes intervenções: Psicoterapia Breve, 
fortalecimento egoico, resiliência nas etapas vitais, palestras informativas, técnicas de dinâmicas de grupo, oficinas psicopedagógicas. Ocorrendo 
assim uma integração da prática curricular a serviço da comunidade, proporcionando psicoeducação à mulher no decorrer dos ciclos da vida. Este 
projeto tem como ferramenta fundamental despertar a conscientização das mulheres da comunidade através do trabalho em grupo que busca 
prevenção e promoção e saúde sob o olhar da psicologia no ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa proporcionando qualidade de 
vida e integrando a prática curricular a serviço das mulheres das comunidades no decorrer dos ciclos vitais. A docente e as discentes 
desenvolveram ações para melhor atender a comunidade, as intervenções eram feitas em grupo, realizando atividades psicoeducativas de acordo 
com a necessidade, visando sempre a prevenção e promoção da saúde psicológica e adaptação do processo de interação entre as participantes 
do grupo. A partir das atividades psicoeducativas realizadas na Clínica Estácio-Fal e através das observações realizadas foi possível analisar que 
através desta forma de intervenção em grupo, com mulheres na fase do climatério e com gestantes, facilitamos o lidar com perdas, que são 
comuns ao ciclo vital conscientizamos ao grupo a necessidade de expressar sentimentos e emoções, compartilhamos orientações respeito da 
saúde da mulher. Com as medidas de orientação procurou-se estabelecer uma ressignificação das vivências através da fala. O referido projeto 
não obteve dados específicos gerados para a avaliação dos benefícios oferecidos a população estudada, porém através das ações e da fala das 
mulheres que são acompanhadas pelo projeto podemos acompanhar a evolução das ressignificações de suas vivências através da fala.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



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

Autor(es): Flaviany Ribeiro da Silva

Palavra(s) Chave(s): Violência; Escola; Prevenção; Programas de prevenção.

Título: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA ESCOLAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral, 
especialmente em decorrência de crimes cometidos, a exemplo da chacina ocorrida no Rio de Janeiro, em uma escola municipal no bairro de 
Realengo em 2011, que vitimou doze estudantes. Tal violência se apresenta disseminada em diferentes países e com diferentes níveis de 
gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas. Apesar de a discussão sobre essa temática ser 
considerada recente no Brasil, tendo se iniciado aproximadamente por volta do final da década de 1980, países como França, Inglaterra, Noruega 
e Estados Unidos já realizavam estudos sobre o tema desde os anos 1970. O presente projeto tem como objetivo o levantamento bibliográfico 
sobre prevenção da violência escolar, por meio de revisão sistemática realizada em periódicos nacionais e internacionais sem delimitação 
temporal, a partir de artigos indexados em bases multidisciplinares e da saúde. As bases investigadas foram: BVS, PubMed, Eric, SciELO, Web of 
Science e Sociological Abstracts. A revisão foi realizada visando artigos que abordassem estratégias de prevenção e enfrentamento da violência 
escolar. Dentre os estudos encontrados, foram selecionados 33 artigos. Esses artigos foram categorizados de acordo com seu objetivo principal 
em três grandes eixos. Em um primeiro eixo (1) apresentam-se estudos voltados para ações de prevenção e enfrentamento da violência 
desenvolvidas pelo poder público ou pela própria escola. No segundo eixo (2), apresentam-se estudos sobre programas de prevenção e 
enfrentamento da violência escolar. E no terceiro eixo (3) são apresentados artigos que realizavam revisão da literatura quanto à qualidade e à 
efetividade de programas de prevenção da violência escolar. Os resultados apontam para o predomíno de estudos de avaliação de programas de 
prevenção da violência, de cunho quantitativo e que consideram a definição de violência escolar como interpessoal entre estudantes. É notável a 
necessidade de haver mais estudos que desenvolvam a temática da violência em escolas e que avaliem ações de prevenção e enfrentamento 
desse fenômeno.
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RESUMO

O objetivo do nosso trabalho é falar sobre a nossa experiência no projeto de iniciação científica que ocorre na UNESA – Campus Petrópolis 
chamado “A negação do racismo na psicologia”. A pesquisa desenvolvida é bibliográfica e qualitativa, onde avaliamos os textos, produzidos em 
psicologia social, sobre o tema do racismo. O segundo momento é articular com o conceito de negação do racismo, do autor Van Dijk (2010) que 
discorre sobre as diversas formas de recursos linguisticos que estruturam a negação do racismo. Defendemos a necessidade de se pesquisar 
sobre essa temática na psicologia, por dois motivos: Para que possamos fazer valer os princípios fundamentais do código de ética do psicólogo, 
que preza pelo alinhamento da psicologia com a declaração universal dos direitos humanos. Para tanto, enquanto profissionais, precisamos estar 
atentos as diversas formas de opressão e desigualdade existentes na nossa realidade e, se tratando de uma sociedade estruturalmente racista, 
como a brasileira, é condição sine qua non entendermos as engrenagens deste discurso. O segundo motivo seria a necessidade de assumir a 
responsabilidade que nossa profissão é historicamente vinculada ao discurso das elites e por isso, se não for crítica e transformadora, acaba 
perpetuando e mantendo uma lógica racialmente excludente. Aqui, percebe-se a necessidade de se falar sobre a negação do racismo, de maneira 
mais clara,posto que, segundo o documento do CFP chamado "Quem são as psicólogas brasileiras?"(2013) constata-se que 67% delas são 
brancas. Assim é necessário refletirmos tanto sobre o racismo como a negação do racismo - que, por ser uma profissão predominantemente 
branca, tem um ambiente propício para isso.O que podemos observar nos artigos analisados é que o racismo é ainda uma temática sub estudada 
na psicologia e que, por ser cultural, também influência a nossa prática e a nossa escrita. Assim, por acreditarmos que quanto mais falarmos 
sobre, mais iremos desconstruir essas questões que estão enraizadas no tecido social, acreditamos que é importante visibilizar as estruturas 
linguisticas que contribuem para os discursos de negação do racismo.
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RESUMO

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. 
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e 
emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos psicológicos da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres submetidas á 
cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida 
no período de agosto de 2017 a julho de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de responsabilidade 
social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará. A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres humanos, sendo o 
estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário  Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A coleta de dados 
deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de 
conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com 
relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: As emoções da mulher frente à 
reconstrução da mama, e intervenção do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira categoria agruparam-se falas 
que revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reconstrução da mama nos diversos recursos e procedimentos clínicos e/ou 
cirúrgicos envolvidos. As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e que cada 
mulher vivência esse momento de forma única. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, sofrimento, satisfação, 
depressão, perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de se dar um novo sentido 
para sua nova condição, as mulheres relataram que esse outro que a vê e o suporte das pessoas que as cercam têm um grande valor no processo 
de enfrentamento da mudança física, e na forma de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insegurança, medos e 
superações frente a novo momento pós-cirurgia do câncer de mama em sua existência. É perceptível a importância de estudos nessa temática, 
em vista de a abrangência da terapêutica e suas implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou importância da 
cirurgia plástica da mama pós-mastectomia por trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e renovo de sua vida após a superação do 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas também questiona quais os sentimentos dessa mulher como um todo frente a esse processo.
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RESUMO

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. 
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e 
emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar o impacto psicológico da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres submetidas á 
cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida 
no período de agosto de 2017 a julho de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de responsabilidade 
social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará. .A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres humanos, sendo o 
estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário  Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A coleta de dados 
deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de 
conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com 
relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: As emoções da mulher frente à 
reconstrução da mama, e intervenção do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira categoria agruparam-se falas 
que revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reconstrução da mama nos diversos recursos e procedimentos clínicos e/ou 
cirúrgico envolvidos. As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e que cada mulher 
vivência esse momento de forma única. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, sofrimento, satisfação, depressão, 
perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de se dar um novo sentido para sua 
nova condição, as mulheres relataram que esse outro que a vê e o suporte das pessoas que as cercam têm um considerável  valor no processo de 
enfrentamento da mudança física, e na forma de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insegurança, medos e 
superações frente a novo momento pós cirurgia do câncer de mama em sua existência. É perceptível a importância de estudos nessa temática, 
em vista de a abrangência da terapêutica e suas implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou importância da 
cirurgia plástica da mama pós mastectomia por trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e renovo de sua vida após a superação do 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas também questiona quais os sentimentos dessa mulher como um todo frente a esse processo.
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RESUMO

O presente trabalho tem como problema central investigar as transformações e durezas do campo da saúde mental no processo de Reforma 
Psiquiátrica brasileira. Entendemos com isso que a Reforma é um movimento contínuo de modulações não apenas no aspecto teórico-prático, 
isto é, de produção de saber, formação de profissionais e execução das políticas públicas em saúde mental, mas também de intervenção no modo 
como a sociedade tem pensado a loucura. Tal processo que se iniciou tardiamente no Brasil, através da Lei Paulo Delgado (2001), passou pelo 
campo da produção de conhecimento nas universidades e de execução, a partir de ações afirmativas, diretrizes de cuidado, humanização, 
investimento e capacitação fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Porém, coube-nos perguntar durante a pesquisa: sendo a psiquiatria patrona 
das práticas manicomiais, asilares e enclausurantes -do hospital psiquiátrico clássico, passando pelas contenções físicas, até às camisas de força 
químicas- como o campo psi tem lidado na prática com o sofrimento subjetivo? Desdobrando a pergunta, tivemos como objetivo principal 
cartografar o estado da saúde mental hoje e sua vinculação às políticas e diretrizes da Reforma Psiquiátrica. Para tal, realizamos entrevistas, 
habitações do território incluindo um complexo psiquiátrico, um grupo com mães de pessoas autistas, bem como revisão bibliográfica de autores 
que tem investigado e feito incursões às instituições de psiquiatria no Brasil. Assim, obtivemos no campo e na literatura resultados complexos. 
Por um lado inúmeros esforços tem sido feito para o encerramento das atividades asilares, manicomiais; porém, por outro, contiguamente ao 
processo antimanicomial, uma gama de práticas continuam vivas, repaginadas e maquiadas de novidade. Como exemplo podemos citar a 
ressureição e investimento em pesquisas com eletrochoques, chanceladas pela nota técnica 11/2019  editada pelo Ministério da Saúde, inúmeros 
relatos de maus tratos e violência em instituições de tratamento de adicções, segundo o relatório da comissão do Conselho Federal de Psicologia, 
a tentativa de descontinuar o modelo da redução de danos, investindo na perspectiva da abstinência, a precariedade e ardil de instituições 
religiosas que se propõem a cuidar do usuário toxicômano através da fé. Percebemos também em campo que existe a crença coletiva e familiar 
de que a infância precisa ser medicada; com isto vimos que as intensidades da infância e adolescência têm sido a cada dia mais patologizadas e 
medicadas. Pudemos perceber a medicação de autistas como diretriz de tratamento, sem que haja apoio integral às famílias e acolhimento dos 
seus sofrimentos e angústias, vimos também uma alta frequência de diagnósticos de transtornos de atenção e comportamentos supostamente 
desviantes tendo como diretriz o cuidado medicamentoso. Concluímos então, que a Reforma brasileira tem passado por um período crítico em 
todos os seus setores: com a mudança no governo federal, tivemos a publicação de portarias e políticas contrárias ao processo de Reforma, 
enfrentamos o desmonte das políticas antimanicomiais em saúde mental para dar lugar a práticas asilares e religiosas no campo prático; temos 
ainda a formação psi, que não abandonou a lógica higienista e farmacocêntrica, e por fim o público-alvo que educado pelo saber hegemônico, 
entende que cuidar é submeter-se ao saber médico. Deste modo, pudemos observar que existe um jogo de forças no campo, que nos impele a 
pensar criticamente a complexidade do território da saúde mental. Por um lado temos o poder econômico, os moralismos e o conservações, e por 
outro temos a luta antimanicomial, a resistência ao modelos asilar-farmacológico, e a tentativa de fazer sobreviver uma Reforma molecular que 
resiste e possa se transformar em uma Revolução no campo do pensamento e do cuidado.
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RESUMO

O presente trabalho visa compreender as representações sociais de mulheres primigestas assistidas pela Maternidade Escola da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro para realização do pré-natal. Segundo a literatura que aborda o fenômeno gravidez, o mesmo é descrito como um 
evento biopsicossocial, que está atravessado por valores culturais, sociais, econômicos e emocionais, trazendo diversas modificações no 
organismo e na vida social da mulher. Desta forma, a mulher pode experienciar situações, das mais simplórias às mais complexas, que interferem 
tanto no seu bem-estar assim como no de seu bebê, podendo gerar medos e/ou ansiedades, até o desencadeamento de risco gestacional. É 
necessário que esta mulher/gestante receba apoio e suporte das pessoas para ela significativas, bem como a atenção e correta atuação da equipe 
de saúde que participará de todo o percurso do ciclo gravídico-puerperal. Esta é uma pesquisa de campo de cunho qualitativa compreensiva, 
realizada em duas etapas: A primeira etapa da pesquisa foi à realização de observação das atividades de acolhimento coletivo das gestantes 
atendidas no pré-natal na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de melhor conhecer o campo em causa. 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em aplicação de uma entrevista aberta, contendo uma questão disparadora com finalidade de captar as 
explicações e interpretações trazidas pelas gestantes acerca do fenômeno gravidez. Participaram dessa pesquisa 19 (dezenove) primigestas. 
Esclarecemos que a entrevista buscou cartografar categorias, tais como valores culturais, religiosos, psicossociais, econômicos. Assim, o tema 
proposto de compreender as representações sociais dessas gestantes, em suas singularidades, é relevante e traz em seu cerne a possibilidade e a 
probabilidade desta gravidez transcorrer da melhor forma possível. A representação social revelada neste estudo, pelas primigestas, apontou 
sentimentos de medo, angustia ansiedade e certo sofrimento relacionado ao fenômeno da gravidez. Constatou-se, também, um ancoramento na 
ambivalência de sentimentos, ora positivo, ora negativo que de alguma maneira leva a estas mulheres a se sentirem inseguras. É mister, 
esclarecer que a pesquisa foi submetida ao Comitê  de Ética e Pesquisa da Maternidade- Escola da UFRJ (Certificado de Apresentação para a 
apreciação ética. CAAE: 03614913.6.00005275).
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Saúde

RESUMO

O trabalho enquanto dimensão da existência sempre existiu na sociedade dos homens. É um elemento que faz parte da vida do sujeito e que se 
apresenta tão antigo quanto ele, sendo apontado inclusive como a atividade que possibilitou o próprio processo de transformação das formas 
pré-humanas em humanas. Nas formações sociais coexistem diferentes modos de produção. Englobam a atividade industrial e comercial, tanto 
quanto a atividade cultural e política. O homem se renova à medida que o tempo exige tal mudança. Por meio do trabalho o homem pode 
transformar o mundo. É importante levar em consideração que as próprias noções de trabalho, assim como o mundo, também passam por 
transformações ao longo do tempo. Atualmente a globalização da economia de mercado e os processos de reestruturação produtiva têm 
provocado mudanças nas organizações de trabalho e nas formas de gestão, influenciando de forma incisiva a saúde e o bem-estar do trabalhador.  
Neste cenário a saúde do professor tem despertado especial interesse da comunidade científica, visto que tal profissão é considerada uma das 
mais estressantes na atualidade. A administração do conhecimento e a programação da inovação são capazes de produzir no docente a 
necessidade de demonstrar um bom desenvolvimento em seu trabalho, podendo resultar em desgaste psicológico, físico e emocional, levando a 
quadros de depressão, síndrome de burnout e sentimentos de insatisfação e/ou inaptidão profissional. No Brasil, a literatura científica sobre as 
condições de trabalho e saúde dos professores é ainda restrita. Quando procuramos por saúde docente do professor universitário da rede 
particular de ensino, a quantidade de artigos é ainda menor. Entendendo a universidade como uma instituição social comprometida com a 
formação de profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior, para atender às crescentes demandas da sociedade em um dado contexto 
histórico; instituição esta que representa o quadro social da época em que existe e que exerce o papel de manutenção ou transformação social e 
que reflete o momento histórico e as diferentes forças sociopolíticas da realidade em que está inserida, identifica-se que a temática é atual e 
bastante inédita. A presente pesquisa pretende cobrir uma possível lacuna no conhecimento, descrevendo a produção científica existente na 
literatura sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior, publicada nos últimos 05 anos. O objetivo é realizar 
revisão sistemática de estudos sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior em literatura científica publicada 
entre os anos de 2014 a 2018. Estão sendo analisados artigos publicados nas seguintes bases de dados: SciELO Brasil, Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) Brasil, Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  nas línguas 
portuguesa e inglesa, utilizando como descritores saúde docente; saúde mental docente; universidade privada, assim como teacher health; 
mental health teacher; private university. Seguindo a metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses), foi realizada a primeira busca pelos artigos no período de 12/03/19 a 05/05/19. Após esta busca foram encontrados 673 artigos. 
Destes, somente 171 foram considerados, sendo 88 em inglês e 83 em português. Foram excluídos documentos que estivessem apresentados em 
duplicata entre as bases e cujo tema não contemplasse o objetivo proposto neste estudo.  Estes artigos estão sendo analisados, mas já sabemos 
que somente 25 tratam da realidade brasileira. Considerando que, de acordo com o último relatório INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2017) - são 209.442 professores da Educação Superior atuando na rede privada no Brasil, o número de 
artigos é bem pouco significativo. Os dados preliminares já indicam a necessidade de maiores estudos na área.
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Título: SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A entrada na universidade é marcada por mudanças e desafios para todos os sujeitos. Esses desafios dizem respeito à adaptação a novos saberes, 
a responsabilidade com o processo de construção do conhecimento, e as expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho no final da 
graduação.  Estudos sobre essa etapa de ingresso na universidade, atentam para a existência de uma vulnerabilidade vivida pelos universitários e 
como isso pode afetar sua saúde e sua prática profissional. Teóricos apontam que durante a formação na área de saúde o aluno experimenta o 
encontro de fragilidades entre o racional e o emocional.  Desta forma, a rotina dos estudantes é demarcada por ansiedade, medo, angústias, 
dúvida, raiva. Ainda assim, a vivência estudantil é pouco investigada, especialmente a vivência do aluno de psicologia. A pesquisa “Saúde Mental 
do estudante de psicologia” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas, o processo de formação, do estudante de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo acadêmicos 
diretamente relacionados com a subjetividade humana é afetado em sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores. Foi realizada uma 
pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Foram utilizados procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e aplicação 
de Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-5 (SCID-5) que é um guia de entrevista para a realização dos principais diagnósticos 
do DSM-5 (anteriormente diagnosticados no Eixo I). Foram entrevistados 16 alunos do 1º período e 22 alunos do 10º período, turno diurno e 
noturno, do curso de graduação em Psicologia regularmente matriculados e que aceitaram voluntariamente. Para a seleção dos participantes 
adotou-se o método da amostra probabilística. No resultado dos estudantes do primeiro período foram obtidos os seguintes dados: o 
preenchimento de critérios para quadros de depressão, transtorno de pânico e ansiedade generalizada, 50% dos entrevistados apresentaram 
pelo menos dois desses quadros diagnósticos. Podem-se notar nos relatos dos entrevistados, alterações de sono ou preocupação com a nova 
rotina da faculdade, dificuldade em conciliar a faculdade com o trabalho.  Destacam ainda que em períodos de provas ocorre uma intensificação 
dessas alterações no sono. Já no resultado dos estudantes do décimo período foi observado: apresentaram episódios de Transtorno de pânico ao 
longo da vida e transtorno de ansiedade generalizada, episódio de depressão maior atual, episódio de depressão anterior. A preocupação com o 
final da graduação e com o mercado de trabalho é recorrente nas falas dos estudantes. Os alunos também se mostram fadigados, pouco 
motivados e ansiosos quanto à carreira. Foram encontrados também transtornos relacionados ao uso bebidas alcoólicas e autoagressão. A partir 
desta pesquisa é possível perceber a relevância do tema. Psicólogos são profissionais de saúde mental, e ter um olhar para a saúde mental dos 
mesmos é de grande importância, pensando que seus transtornos podem atingir, diretamente, seu trabalho. Na universidade estão os futuros 
profissionais e estar atento a vulnerabilidade dessa etapa se refere a se preocupar com o futuro, com a atuação desses profissionais. Os dados 
foram apresentados à gestão do curso.
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Título: TERAPIA DO SILÊNCIO: A RELEVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS PARA PSICÓLOGOS
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Saúde

RESUMO

No Brasil, com base no Censo Demográfico do IBGE (2010), 344 206 pessoas não conseguem escutar de forma alguma, 1 798 967 possuem grande 
dificuldade para escutar e 7 574 145 possuem alguma dificuldade. Os dados mostram que existem uma grande quantidade de pessoas surda e 
portadores de deficiência auditiva, e está estatística vem crescendo a cada ano, demonstrando que é uma população que necessitam de atenção 
especial, no meio educacional, social, trabalhista e da saúde. Para se ter acesso a esse conjunto relações sociais, o surdo ou deficiente auditivo 
encontra grande dificuldade devido a sua incapacidade de ouvir. Tal situação muitas vezes impede a incorporação dessas pessoas em ambientes 
sociais, causando uma trajetória frustrante devido ao preconceito, discriminação ou até mesmo rejeição de diversos grupos, incluindo a família. 
Nesta pesquisa a atenção se volta para a questão da saúde mental da comunidade surda, pois diante da dificuldade de inclusão que os mesmo 
encontra na sociedade, os surdos ainda carecem de uma compreensão mais clara sobre suas angustias, expectativas e demandas individuais e 
sociais.  Porém, mesmo diante da demanda que essa população trás, compreende-se que existe uma lacuna referente ao acesso do surdo ao 
psicólogo, além da escassez de modelos alternativos de atendimento a pessoas surdas, ocorre a falta da qualificação desses profissionais. É 
preciso pesquisas que possam promover uma reflexão, ou até mesmo chamar atenção de psicólogos em relação a terapia na área da surdez. 
Assim, a presente pesquisa surgiu devido à preocupação com demanda da saúde mental da comunidade surda, dando ênfase no atendimento 
psicológico a esses indivíduos, trazendo como problema de pesquisa o seguinte questionamento: porque é importante que o profissional de 
psicologia se qualifique em libras na atualidade? Deste modo, o objetivo geral desse artigo é apresentar a importância para o profissional de 
psicologia em relação à Língua Brasileira de Sinais. A pesquisa bibliográfica teve como base  estudos realizados sobre os aspectos referentes a 
importância da qualificação em libras para profissionais de psicologia, e o impacto que causa aos surdo e portadores de deficiência a falta de 
especialização por parte de profissionais de saúde mental. Para melhor entender o tema, a pesquisa contou para com um questionário 
respondido via internet, realizado em março de 2019 a partir do Google Forms. O questionário foi disponibilizado para profissionais que já 
atendem à essa demanda da população. Foi possível compreender que o acolhimento ao paciente surdo não é uma tarefa fácil e o terapeuta 
precisa estar empenhado em saber sobre a cultura e a comunidade surda, considerar todas as questões que perpassam o indivíduo na construção 
da identidade surda e refletir sobre seus processos psicossociais. Esse atendimento ao surdo torna a comunicação acessível, proporcionando 
maior cuidado à saúde mental desse público, reduzindo as barreiras da linguagem, favorecendo, assim, a inclusão - que  não implica apenas em  
mudanças teóricas, mas importantes mudanças ideológicas e práticas.
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RESUMO

Uma a cada cinquenta e nove crianças têm sido diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e essa estatística engloba todas as 
raças, etnias e classes sociais. É possível diagnosticar o autismo já com dezoito meses de vida, sendo fundamental a precocidade dessa 
intervenção para obtenção de melhores os resultados. Atualmente, não há cura para o autismo. Os tratamentos que demonstraram 
cientificamente consideráveis melhoras nos efeitos no desenvolvimento destas crianças são fundamentados em Análise do Comportamento, 
onde a Análise do Comportamento Aplicada é a ciência para resolução de problemas das variáveis que afetam o comportamento. O transtorno se 
caracteriza por alterações significativas na comunicação e interação social e pela presença de interesses restritos e comportamentos repetitivos.  
A psicologia comportamental, desta forma, avalia tais conjuntos observáveis como comportamentos intelectuais, comportamentos emocionais, 
comportamentos sociais, comportamentos educacionais, comportamentos linguísticos, comportamentos agressivos, comportamentos 
ocupacionais e comportamentos de autoajuda. Na medida em que comportamentos podem ser observados, eles também podem ser separados e 
medidos com objetividade. Este fator é essencial para avaliar se um cliente está se aperfeiçoando, estagnado ou regredindo. Por tratar-se de um 
transtorno com sintomas e características subjetivas, que ainda impõem um determinado desconhecimento e desinformação perante a 
sociedade como um todo, pretendemos demonstrar nesse artigo de forma direta e simples o conteúdo investigado. A criança, objeto do presente 
estudo, recebeu o diagnostico de TEA nível moderado aos três anos de idade, iniciando assim o tratamento de forma imediata. Este estudo de 
caso sob a metodologia Aba, teve seu início com a realização de exames comprovados cientificamente, realizados no Centro de Estudos e 
Intervenção para o Desenvolvimento Humano. Estes testes foram utilizados para mensurar o grau do atraso de desenvolvimento e direcionar as 
intervenções necessárias a serem realizadas: Inventário Portage Operacionalizado, Pefil Psicoeducacional Revisado e The childhood autismo rating 
scale (CARS). Ela apresentou desempenho abaixo do que é esperado para a idade cronológica na maioria das áreas, exceto em coordenação 
motora. Os dados da criança indicaram maior comprometimento e atrasos mais expressivos em linguagem e brincar, e interesse por materiais. Ela 
obteve 33,5 pontos no CARS que indicam de autismo leve/moderado. Com estes indicativos, iniciaram-se as intervenções com a metodologia 
ABA, objetivando atenuar os atrasos de desenvolvimento. Os exercícios foram e realizados cinco vezes por semana, quatro horas por dia, por uma 
pessoa responsável vinculada ao grupo CEI. A Análise foi feita compreendendo o período de dez meses. Dentre os exercícios propostos no 
tratamento encontram-se Contato visual, identificação de cores, nomear e identificar pessoas, nomear e identificar ações, estruturação de frases, 
nomear e identificar objetos da escola, nomear e identificar números, desenhar, identificar emoções, entre outros que serão apresentados no 
projeto final com a análise da avaliação da evolução da criança em questão. As respostas aos exercícios propostos estão sendo positivas. Foram 
constadas melhoras no quadro cognitivo e comportamental.  A evolução clínica será detalhada na apresentação final do trabalho científico com a 
exposição dos mesmos testes realizados após o período de intervenção. Assim pretendemos salientar a importância da intervenção adequada e 
assim desmistificar o tratamento do TEA, propagando o conhecimento e informação necessários para famílias que se sentem desacolhidas rumo 
ao desafio gerado pelo diagnóstico em seus filhos, bem como orientar estudantes e profissionais que tenham atuação no campo do Autismo.
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Saúde

RESUMO

Com o surgimento das novas tecnologias e a interatividade existente no cotidiano da sociedade atual, o smartphone tornou-se parte inerente na 
vida da maioria dos indivíduos, desencadeando uma dependência patológica conhecida mundialmente como nomofobia, ou seja, o pavor de estar 
sem o telefone celular disponível. O uso abusivo do smartphone não pode ser considerado despretensioso e inofensivo, que não repercuta em 
novas configurações e modos de ser dos indivíduos junto ao corpo social gerando novos padrões e modelos nas relações produtivas/afetivas, 
sociais, políticas e culturais. Diante dos conflitos psicológicos mediados pela tecnologia no espaço de convivência sócio/afetiva, destaca-se a 
importância do papel da Psicologia na prevenção à nomofobia e a intervenção junto aos indivíduos afetados por tal compulsão, salientando não 
só seus aspectos psíquicos, mas também sociais. Neste estudo, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o transtorno objetivando investigar as 
implicações psicológicas que o uso abusivo do smartphone pode causar nos seus usuários; o modelo de comunicação e possibilidades de conexão; 
a relação indivíduo e tecnologia ao longo dos anos e o fenômeno da nomofobia. Uma das formas de tratar a nomofobia é através da Terapia 
Cognitivo Comportamental. Como forma de prevenção King e Nardi propõem que o indivíduo mantenha uma inter-relação comedida e saudável 
com todos estes aparatos tecnológicos utilizando com moderação procurando evitar os malefícios.Palestras, rodas de conversa, grupo de apoio, 
campanhas preventivas nas próprias redes sociais poderão ser recursos para a ampliação da discussão de pais, psicoterapeutas, educadores, 
psiquiatras e demais profissionais  Diante dos impactos e mudanças comportamentais, psicológicas, profissionais e culturais que o uso imoderado 
do aparelho favorece, são indispensáveis novas pesquisas na prevenção e tratamento, tanto medicamentoso quanto psicológico, como também, 
se a nomofobia pode ser reconhecida entre uma das mais novas classificações psiquiátricas ou se restringe somente em subdivisão de outros 
transtornos.
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RESUMO

A violência letal no campo da intimidade é a forma mais grave de agressão presente nas tipologias da violência entre parceiros íntimos. Essa 
forma de violência pode ser conceitualizada polimorficamente: pelo sua motivação e de cunho sociopolítico (feminicídio íntimo); no campo 
psiquiátrico, especialmente forênsico (homicídio conjugal) e no campo da saúde pública, principalmente nos moldes da Organização Mundial da 
Saúde (homicídio entre parceiros íntimos). Sabe-se que mulheres, numa relação íntima heterossexual, possuem seis vezes mais chances de serem 
vitimadas por seus parceiros, quando comparadas aos homens. No contexto brasileiro, cerca de 33,3% dos assassinatos de mulheres ocorrem no 
campo das relações de intimidade, ocupando o 5o. lugar no mundo entre os países que mais vitimizam letalmente as mulheres. O campo da 
violência letal assume a importância da análise de variáveis sociodemográficas, situacionais (relacionadas às circunstâncias do homicídio, bem 
como a forma de ação letal), motivacionais e precursores como subsídio na construção de indicadores preventivos no campo de pesquisa e 
intervenção. Esta pesquisa se situa como primeira etapa do projeto de iniciação cientifica de pesquisa e bolsa produtividade do pesquisador, 
realizado no Centro Universitário Estácio de Sá Santa Catarina. De caráter exploratória e descritiva, e delineamento quantitativo, pretende 
descrever as principais variáveis associadas aos assassinatos de mulheres no Estado de Santa Catarina no período de 2010 a 2017. A pesquisa, de 
cunho documental, analisou o banco de dados dos boletins de ocorrência associados aos assassinatos de mulheres em situação de violência 
doméstica do Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina. De acordo com os dados analisados no período de 2010 a 2017, foram 
identificados 384 assassinatos de mulheres. Das variáveis sociodemográficas, as regiões com maiores taxas de assassinatos foram o Oeste 
Catarinense (107 casos, representando 28% dos casos); seguida do Vale do Itajaí (93 casos, representando 24%). As regiões Norte e Serrana 
representaram, respectivamente, 14% (54 casos) e 11% (41 casos). A idade das vítimas variou entre 1 ano de idade até 80 anos, sendo que as 
faixas etárias de 19-25 (66 casos, 17,19%) e 31-40 (106 casos, 27,60%) foram as mais expressivas. Das variáveis situacionais, a principal motivação 
destacada pelos profissionais da segurança pública foi passional, representando 350 casos (91,14%). As formas de agressão letal foram diversas: 
agressão física, agressão com instrumento contundente (objetos de impacto), armas brancas (objetos perfurocortantes), armas de fogo, 
enforcamento, carbonização. Destaca-se como mais expressivas as armas brancas (142 casos, totalizando 37% da amostra) e armas de fogo (119 
casos, totalizando 31% dos casos). Todos os autores dos homicídios identificados na amostra foram homens, com idade entre 15 a 80 anos. As 
faixas etárias mais expressivas entre os atores foram entre 31 a 40 anos (28,39%, totalizando 109 casos) e 41 a 60 anos (27,60%, totalizando 106 
casos). É importante destacar que os boletins de ocorrência não tipificam a relação entre vítimas e autores, o que é um limitador importante no 
mapeamento dos casos. Os dados revelam que indícios importantes que devem ser aprofundados, principalmente relacionados às diferenças 
regionais presentes em Santa Catarina, a importância do acesso a armas de fogo e as faixas etárias de vítimas e autores. Os boletins de ocorrência 
são fontes de informação relevantes na pesquisa da violência letal, mas devem ser complementadas com outros documentos para o
aprofundamento da análise, desde reportagens divulgadas sobre os casos, bem como os processos criminais. A próxima etapa da pesquisa 
pretende relacionar as informações com possíveis reportagens associadas aos casos.
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RESUMO

No Brasil, a violência é um problema de saúde pública que atinge a população em larga escala, no entanto, quando se trata de crianças a situação 
é ainda mais preocupante por existirem diversos fatores institucionais e culturais que limitam as notificações oficiais. Este estudo trata-se então 
de uma revisão sistemática sobre a violência infantil no Brasil e suas consequências psicológicas na criança, cujos objetivos foram buscar na 
literatura os efeitos psicológicos ocasionados pela violência sofrida pela criança e de qual maneira esta interfere em seu desenvolvimento 
biopsicossocial, apontando assim as lacunas existentes nos estudos desta área a fim de fomentar discussões futuras. Utilizou-se a metodologia 
Prisma, através da qual é possível realizar uma análise estatística detalhada acerca das produções científicas do tema proposto. As bases de dados 
escolhidas foram SciELO e PubMed e os descritivos usados foram "child abuse", "child abuse and Brazil", "violence against child", "psychological 
effects of child abuse in Brazil" e "consequences of child abuse in Brazil". Os critérios de exclusão dos estudos foram: artigos que não 
correspondiam aos descritores, através do título, resumo, leitura na íntegra, artigos repetidos e idiomas (foram excluídos os que não estavam em 
inglês, português ou espanhol). O total de artigos encontrados foram 291, dos quais 124 foram excluídos por título, 31 por resumo, 2 por serem 
de outros idiomas, 24 por leitura na íntegra, 70 por repetição e 5 por não obter acesso. Restaram então 35 artigos para análise. Detectou-se nesta 
revisão sistemática distintos tipos de violências cometidas contra crianças, sendo evidenciadas por maior parte dos artigos encontrados a 
violência sexual e a violência física. Conquanto, foram encontradas outras modalidades de violências com apuração menor de conteúdo 
pesquisado, sendo elas: violência psicológica (violência emocional), e negligência. Já as consequências psicológicas mais frequentemente 
identificadas foram: depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), hiperatividade, déficit de atenção, sequelas emocionais, 
afetivas, psicológicas, sociais e comportamentais. Assim, constatou-se que a violência cometida infantil geralmente é intrafamiliar, destacando-se 
nas famílias de baixa renda. Na referida revisão, foi possível observar na literatura a necessidade de estudos mais aprofundados acerca das 
consequências geradas pela violência nas crianças, as quais pouco são investigadas, mas que prejudicam amplamente seu desenvolvimento 
biopsicossocial.
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RESUMO

O aumento crescente da população idosa nos últimos anos traz vários desafios às famílias e à sociedade. Estes desafios vistos como: cuidados 
com o idoso nem sempre disponíveis no núcleo familiar, quebra do vínculo familiar e solidão faz com que haja uma maior procura por Instituições 
de Longa Permanência (ILPs), por parte de idosos e familiares. O presente estudo aborda a institucionalização cada vez mais frequente, trazendo 
consequências, desafios e expectativas na vida dos idosos. O objetivo dessa pesquisa é analisar a percepção dos idosos sobre a institucionalização 
no Abrigo Deus e Caridade, localizado no município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte. O estudo apresenta uma pesquisa qualitativa, 
com a participação de cinco idosas institucionalizadas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise de 
conteúdo resultou em quatro categorias: perfil do idoso, principais causas que levam à institucionalização, percepção dos idosos sobre a 
institucionalização e os desafios que eles enfrentam na instituição. O perfil aponta idosas com faixa etária entre 65 a 88 anos, com escolaridade 
entre ensino fundamental incompleto e analfabetas, três idosas solteiras, uma separada e uma viúva. Os motivos da institucionalização foram a 
solidão, problemas de saúde e a falta de alguém para cuidar. A percepção sobre a institucionalização demonstra que as idosas se sentem bem e 
recebem os cuidados de que necessitam. Os desafios enfrentados se referem a problemas de saúde, que as impossibilitam de serem mais 
independentes como: problema de visão, acamada por queda, dificuldade para sair sozinha. Ao analisar as percepções dos idosos sobre a 
institucionalização no abrigo, nota-se que eles se sentem muito bem nessa instituição, que foram muito bem acolhidos, e que eles sempre 
interagem uns com outros. Conclui-se que a qualidade de vida é muito importante nessas instituições e cada um desses idosos desejam que suas 
vidas tenham essa qualidade, em seus desejos, a saúde é o principal, porém existe a saudade de pessoas que hoje já não estão mais presentes, 
uma viagem que por estar morando no abrigo não tem condições de fazer, e o desejo de simplesmente terminar seus dias na instituição. Suas 
vidas foram mudadas, suas atividades do dia, suas companhias, seus pensamentos, e suas percepções são que eles não conseguem viver 
sozinhos, dependendo sempre de alguém, mesmo tendo todos os cuidados necessários esses idosos querem ter um pouco de independência 
para poder continuar vivendo.
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RESUMO

A pesquisa trata da política pública de família acolhedora, alternativa protetiva para crianças em situação de violação de direitos. A medida é 
aplicada pelo juiz e o processo de atendimento das famílias e crianças geralmente intermediado tanto pelo judiciário quanto pela prefeitura. As 
crianças são afastadas do núcleo violador e permanecem temporariamente em outras famílias, ditas acolhedoras. Dessa forma, o retorno ao 
ambiente inicial faz parte do trabalho e tem sido um desafio. A partir desta demanda, pretendeu-se problematizar o processo de reintegração 
familiar de crianças inseridas em famílias acolhedoras em um município do Rio de janeiro. Tal pesquisa se respaldou na análise das respostas 
coletadas junto a profissionais inseridos no sistema de justiça e prefeitura. Especificamente, se buscou compreender as possíveis dificuldades 
desta volta para casa. O estudo adotou o desenho de metodologia qualitativa e trabalhou com conteúdos surgidos a partir das categorias 
reunificação e reintegração. A amostra foi composta por seis respondentes de entrevista semiestruturada, aplicando-se às falas a proposta de 
análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin em três etapas: pré-análise, exploração e inferência dos resultados. A inserção no campo se 
seu a partir de conhecimento prévio dos participantes em outra pesquisa. A investigação foi submetida à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética 
da Universidade Estácio de Sá (UNESA) contando com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser apreciado antes da coleta de 
dados. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente descartadas. Foi preservado o anonimato dos entrevistados em razão da ética 
profissional e os mesmos caracterizados como T1, T2, T3, T4, T5 e T6.  Tomando como base os depoimentos, foi realizada uma primeira 
classificação do conteúdo. A partir daí categorizadas as informações relacionando as narrativas de acordo com sua similaridade. Os resultados 
encontrados estão dentro do escopo da pesquisa. Apesar de não ter sido possível avaliar a reintegração em seu processo total devido ao pouco 
tempo de investigação foi observado que a volta para casa de forma consciente, planejada e cuidadosa parece ser a melhor opção para as 
famílias. As dificuldades muitas vezes fogem da competência dos técnicos inseridos nas instituições emperrando o processo de volta. Há 
precariedade das redes de atendimento; excesso de trabalho por parte do judiciário - o que pode prejudicar as intervenções;  muitos relatos de 
grande demanda por tratamento psicológico não realizado - seja por negligência do próprio familiar ou falta de instituição para encaminhamento; 
necessidade de compreensão de cada caso em sua singularidade- doença mental, uso abusivo de drogas, co-morbidade, etc.; falta suporte físico 
adequado para famílias -muitas residem em locais precários de moradia; há necessidade de avaliar os riscos da retirada e benefícios da 
permanência - é imprescindível um bom diagnóstico situacional; falta maior investimento financeiro na política pública- os recursos direcionados 
para pesquisa são escassos e foi observada necessidade de avaliação e monitoramento dos casos de forma longitudinal. Estas são algumas das 
dificuldades no processo de retorno. Foi possível perceber a enorme vantagem do acolhimento familiar em detrimento da institucionalização. As 
crianças ganham novas referências, seu desenvolvimento saudável é retomado, os familiares podem refletir sobre a parentalidade e, de maneira 
geral, ampliam sua rede protetiva. Entretanto, a fragilidade do sistema de suporte para os acolhimentos é um grande entrave para a 
concretização do retorno. Diante das diversas limitações apontadas na pesquisa, aponta-se para a necessidade de novos estudos mais 
aprofundados sobre quando e como reintegrar de forma a contemplar o superior interesse da criança.
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RESUMO

Considera-se primordial a difusão de conhecimento por meio de ações educativas sustentáveis junto às populações (levando-se em conta, 
evidentemente, as diferenças regionais) visando à desmistificação sobre a morte e o morrer, a disseminação dos objetivos e princípios dos 
Cuidados Paliativos, a importância das preferências e as escolhas na fase de cuidados em fim da vida aliadas às ações de educação continuada, no 
intuito de dar apoio às equipes que lidam com doenças incuráveis (dando suporte para superar as dificuldades de comunicação de “más 
notícias”), pois se constituem em poderosos instrumentos para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de 
Humanização, em serviços de Cuidados Paliativos em território nacional. Apresenta-se como objetivo investigar novas formas de sociabilidade 
mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação- suas potencialidades e dilemas, no campo dos Cuidados Paliativos Oncológicos. Trata-
se de um estudo descritivo, analítico e telematizado, de caráter exploratório e quali-quantitativo (triangulação de dados). A investigação tem 
quatro grandes fases que se complementam, a saber: a primeira referente à pesquisa bibliográfica com uso do método de revisão integrativa, a 
segunda que se constitui no trabalho de campo digital e a terceira na análise dos dados associando os achados de mídias com a literatura do 
Serviço Social na Saúde nos últimos três anos e, por fim, a apresentação e divulgação dos resultados. Assim, na fase exploratória foi utilizado o 
método etnográfico virtual viabilizando o intercâmbio de saberes e de cultura, por intermédio da obtenção de conteúdos significativos contidos 
em documentos disponibilizados em sites da internet como o Facebook e correlatos permitindo uma leitura adequada e atualizada da realidade 
brasileira. Constatou-se o predomínio de conteúdos restrito a explicação sobre os objetivos e princípios dos Cuidados Paliativos. Desse modo, 
evidenciou-se como necessária a intensificação do debate sobre dor total e, em especial, a dor social. Neste particular, a intervenção do Serviço 
Social no campo dos Cuidados Paliativos em Oncologia com ênfase no seu papel no processo de comunicação de notícias difíceis, bem como, no 
acolhimento e acesso aos direitos sociais, considerando a cultura brasileira no que diz respeito à morte e o morrer. Conclui-se, que é um tema 
inovador ao dar espaço ao aprofundamento das relações entre assistência social e saúde. A promoção da visão dos Cuidados Paliativos como um 
direito humano visando solidificar princípios tão caros à vida como o sentido de cuidar torna-se estratégica. Sabe-se, que o processo de 
comunicação na finitude envolve os atores em estado de atenção e ética que impõem um alerta constante quando o que se está em jogo é o 
viver, o como e em que tempo. Dois lados da mesma moeda: os paliativistas e os pacientes à procura dos sentidos e dos ressignificados da vida. 
Portanto, um exercício científico que conduz tanto os especialistas quanto a todos àqueles interessados no campo dos Cuidados Paliativos a uma 
profunda imersão reflexiva sobre o viver, o morrer e o cuidar tanto na ótica da técnica quanto na humanização.
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RESUMO

O Serviço Social na saúde atua como integrante de equipes multidisciplinares e tem como propósito melhorar a qualidade das relações humanas 
no atendimento dos pacientes e familiares, estabelecendo o fortalecimento de vínculos, aceitação e acolhimento. O Assistente Social atua 
orientando quanto aos direitos dos pacientes, viabilizando o acesso aos programas e benefícios sociais, ele é o interlocutor entre a instituição e o 
paciente trazendo informação ao familiar do paciente, proporcionando um tratamento humanizado, de acolhimento e no diálogo no
enfrentamento da doença, executando as políticas públicas e conseguindo ter uma visão crítica e reflexiva da realidade vivida de cada paciente. A 
presente pesquisa tratou de analisar as causas da não garantia de direitos de forma integral dos pacientes com doença renal crônica. Para tanto, 
buscou-se identificar os direitos assegurados em lei aos pacientes renais crônicos; verificar a efetivação dos direitos e os principais desafios para 
efetivação destes. A metodologia aplicada envolveu uma pesquisa descritiva, com entrevistas semiestruturadas junto a oito pacientes de doença 
renal que realizam tratamento de hemodiálise da Clínica de Doenças Renais (CDR), em Natal/RN. Os dados foram analisados por meio da técnica 
análise de conteúdo, que resultou em três categorias: o perfil dos pacientes–CDR, conhecimentos sobre os direitos sociais e previdenciários, e 
dificuldades no acesso aos direitos. Os resultados apontaram três homens e cinco mulheres, duas com idade entre 20 a 40 anos e seis pessoas 
entre 40 a 70 anos, cinco pessoas com ensino fundamental e três pessoas com ensino médio, quatro solteiros, três casados e um divorciado, cinco 
aposentados por contribuição e três pessoas com Benefício de Prestação Continuada (BPC). Verificou-se que a maioria dos pacientes conhece os 
seus direitos e uma minoria não, embora tenham dúvidas sobre estes direitos. Em relação às dificuldades no acesso aos direitos, estas se referem 
ao Programa de Acessibilidade Especial Porta-a-Porta (PRAE) - um programa da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), em conjunto 
com a Secretaria de Saúde, que oferece serviços de transporte a pessoas com deficiências. A dificuldade em acessar o serviço se dá devido à 
grande demanda, tendo em vista que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem condições físicas e psicológicas para se 
locomover, utilizam este serviço. Todo paciente renal crônico tem o direito ao transporte gratuito, conforme previsto na Lei Municipal n° 
185/2001, que garante o Cartão de Gratuidade concedido pela STTU aos moradores da cidade de Natal para viagens no transporte público 
municipal.
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RESUMO

O estudo de cunho exploratório e de natureza qualitativa, foi realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), de 
Parnamirim-RN. Tem como questão-problema “Por que as mulheres não se reconhecem quando vítimas de violência perpetrada por seu parceiro 
no ambiente familiar? ”. Apresenta os seguintes objetivos: delinear o perfil das mulheres vítimas de violência, analisar as consequências da 
violência para a saúde dessas mulheres e verificar os tipos de violência mais frequentes. Os procedimentos metodológicos contaram com 
entrevistas semiestruturadas realizadas no mês de maio/2019, com seis mulheres integrantes do Projeto Lumiar, que foram vítimas de violência 
perpetrada pelo parceiro no ambiente familiar. A análise dos dados foi feita por meio da técnica análise de conteúdo, com a construção de uma 
matriz, a qual resultou em quatro categorias de análise: Perfil das mulheres vítimas de violência, Tipos de violência mais frequentes, 
Consequências da violência, Motivos da não-denúncia. Os resultados mostram cinco mulheres com idade entre 27 e 45 anos e uma mulher com 
72 anos, número de filhos e estado civil variados, quatro mulheres com ensino fundamental incompleto e duas com ensino superior; cinco de cor 
parda e uma branca, duas desempregadas, duas trabalham e duas aposentadas. A violência psicológica, moral e física foram as que mais 
ocorreram, seguidas da violência sexual e patrimonial. As consequências trazidas pelas entrevistadas foram: nervosismo, tristeza, medo, 
depressão, angústia, problemas ginecológicos – resultados corroborados pela literatura, que acrescentam inúmeras consequências para a saúde 
mental e física das vítimas, tais como problemas psíquicos, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e distúrbio de ansiedade, gravidez, 
infecções do aparelho reprodutivo e sexual, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), além de influenciar na diminuição da autoestima e no 
desenvolvimento emocional. Fatores como: medo do agressor, dependência financeira, percepção de que nada acontece com o agressor quando 
denunciado, preocupação com a criação dos filhos, vergonha de se separar e de admitir que é agredida, contribuem para que esse crime não seja 
denunciado. É válido mencionar que dentre os motivos, pelos quais muitas vezes essas agressões não são denunciadas, está o medo de morrer, 
uma vez que as vítimas não se sentem seguras, nem protegidas diante da legislação brasileira. E mesmo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estas mulheres muitas vezes não acreditam na efetividade de sua aplicação, convivendo com o medo e permanecendo junto de seus 
agressores.
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RESUMO

As agendas governamentais estabelecem medidas de apoio familiar dirigidas prioritariamente às crianças e aos pais, conferindo apoio e/ou 
auxílio ao que se refere a redução da pobreza, ao combate à violência e ao uso de drogas; acompanhamento da gravidez; e seguridade com 
relação ao trabalho. Nesse sentido, no Brasil, a família se tornou elemento central da intervenção das políticas de assistência social nas últimas 
décadas. No âmbito governamental brasileiro, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), são realizados 
procedimentos com o intuito de contribuir para a convivência e reconhecimento de direitos e responsabilidades, além de possibilitar 
intervenções, quando necessárias no núcleo familiar. Assim sendo, é importante evidenciar que a unidade familiar passou a ser
preponderantemente gerida pelas mulheres, devido a significativa evolução da participação feminina nos espaços sociais como um todo –
avançando na conquista de direitos e, consequentemente, alcançando mais postos de trabalho. Dessa maneira, as políticas públicas e/ou 
programas – como o Bolsa Família, continuam se organizando com base em uma concepção que atribui ao homem e a mulher os papéis 
característicos da família nuclear, atribuindo à mulher a função de principal responsável pela educação, proteção e cuidados dos filhos, além do 
provimento, quando o pai é ausente. Com isso, este estudo objetivou compreender a dinâmica dos papéis que vem sendo atribuídos a mulher 
nas relações estabelecidas pela família contemporânea, tomando como base o programa da assistência social ‘Bolsa Família’. Ao ser responsável 
pela titularidade do PBF, a mulher é colocada como eixo central do âmbito familiar com a responsabilidade sobre a criação e cuidados dos filhos, 
bem como dos demais membros da família e do lar. Quanto à metodologia, o estudo se caracterizou enquanto bibliográfico, com reflexões em 
torno do processo de construção do conceito de família, bem como da trajetória da mulher e sua participação no Programa Bolsa Família. Neste 
sentido, a pesquisa optou pela abordagem qualitativa. A partir do estudo foi possível perceber as modificações ocorridas no que diz respeito ao 
âmbito familiar e, em especial, aos núcleos familiares brasileiros. As mudanças atingiram o modelo tradicional, em que o homem era a figura 
central mantenedora dessa estrutura, baseava apenas em laços consanguíneos e/ou de parentesco, passando a uma nova configuração, em que 
as relações pessoais se estabelecem nos núcleos familiares, por novos modelos permeados por laços afetivos e de solidariedade. Assim, a 
predominância do núcleo familiar tomado como tradicional entra em decadência, abrindo espaço para novas configurações familiares, fruto das 
novas relações impostas pela sociedade urbano industrial em que as mulheres passam a ter acesso ao mercado de trabalho e educação, 
impulsionadas pelos movimentos que lhes impunha a possibilidade de adentrarem em novos âmbitos. Elas passam a ser enxergadas como 
cidadãs de direitos, abalando a estrutura do patriarcado. Assim a mulher passa a se configurar como principal figura no âmbito doméstico, tendo, 
portanto, papel central nos programas sociais que possuem como foco a família. Dessa maneira, é possível perceber que apesar dessa condição 
se configurar de maneira benéfica as mulheres, concedendo a elas a titularidade dos programas e assim o acesso a bens, a alimentação e 
melhores condições de vida subsidiadas pelos programas de assistência – como no caso do Bolsa Família, recai sobre essa mulher a 
responsabilidade de cuidar e manter o núcleo familiar, bem como de cumprir todos os critérios priorizados pelo programa para que o benefício 
seja assegurado. Apesar das inúmeras evoluções transcorridas, a mulher ainda carrega o lugar de mãe, cuidadora, responsável pelo lar, filhos e 
demais membros da família, sendo destinado a ela o âmbito doméstico como seu principal lugar social, consolidando a desigualdade atribuída aos 
gêneros.
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Saúde

RESUMO

Notam-se transformações no cuidado prestado aos usuários de álcool e outras drogas a partir da implantação das RAPS- Rede de Atenção 
Psicossocial. Nessa direção, ganham força questionamentos sobre o modelo de tratamento aos usuários de drogas por meio de medidas 
restritivas de direito, buscando substituí-lo por meio de uma rede de cuidados com novas modalidades de atenção, tendo como diretrizes a 
cidadania, a autonomia e a emancipação. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo de pesquisa investigar a conformação e 
funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS para a atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas em um município de grande 
porte da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Para tal a presente pesquisa é de natureza qualitativa e tem como principais procedimentos 
metodológicos a revisão de literatura, a análise documental e a observação participante; tais instrumentos tornam-se de fundamental 
importância para compreender a oferta de cuidado pelo CAPS ad - Centro de Atenção psicossocial – álcool e outras drogas sobre a análise da 
RAPS. A pesquisa vem mostrando que a transformação social possui um determinado modo de operar e também perpassa a dimensão 
sociocultural, ou seja, na mudança do modo de pensar e agir. Logo, tem-se uma morosidade nas ações em rede, pois através de alguns resultados 
que a pesquisa vem revelando, mostra-se: a ausência de formação em parte dos profissionais da rede, a precarização dos espaços e serviços 
ofertados, e a necessidade de se romper com o estereótipo socialmente construído do usuário de drogas como: vagabundo, incapaz e criminoso. 
Por outro lado, observa-se uma boa cobertura de CAPS ad no município em estudo e certa articulação com o Hospital Municipal e a Política de 
Assistência Social. A pesquisa vem mostrando ainda que apesar da lenta e gradual efetivação de uma ação em rede, aos moldes da RAPS, o 
município em estudo apresenta uma boa cobertura e um bom resultado na atenção aos usuários de drogas, apesar da precária condição dos 
serviços. No entanto, é notório nos noticiários e nas atividades propostas um ranço e atraso da compreensão sobre a relevância de iniciativas de 
redução de danos para o trato do tema droga, bem como o reforço do estigma aos usuários de drogas.
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Título: MINERAÇÃO DE DADOS NAS REDES SOCIAIS PARA AVALIAR OS IMPACTOS DA CHIKUNGUNYA
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RESUMO

As pessoas encontram nas redes sociais um ambiente livre para expressar suas dores, temores e doenças, como forma de compartilhar seu 
sofrimento com a coletividade. O uso da Mineração de Dados permite o tratamento de dados não padronizados para geração de conhecimento 
estratégico que apoie à tomada de decisão, qualificando a governança da saúde. No levantamento dos dados são utilizadas técnicas, softwares e 
algoritmos de mineração de dados em redes sociais para: extrair, tratar e organizar os dados, este processo é chamado de KDD (Knowledge-
Discovery in Databases), gerando conhecimentos não detectáveis pelos tradicionais relatórios determinísticos e que permitem à tomada de 
decisão dos gestores públicos a partir de informações ricas em conhecimentos. O Bigdata pode ser uma novidade para startups, empresas on-line 
e algumas empresas públicas, mas muitas empresas grandes o veem como algo que elas já passaram algum tempo tentando dominar. Alguns 
gestores reconhecem a natureza inovadora dessa técnica, mas a consideram parte do trabalho ou parte da rotina de uma evolução continua na 
direção de um volume maior de dados. Os objetivos desta pesquisa são: [1] Apresentar técnicas computacionais modernas e capazes de auxiliar a 
governança da saúde pública brasileira através da geração de conhecimento útil e estratégico a partir da mineração de dados não padronizados 
nas redes sociais como ferramenta de apoio à tomada de decisão; [2] Aproximar a saúde pública brasileira às tecnologias modernas, usando 
recursos de baixo custo, código aberto e informações úteis disponíveis nas redes sociais; [3] Mapear as necessidades disponíveis nas redes 
sociais; [4] Identificar os tipos de redes sociais mais utilizadas pela população para a saúde. A Metodologia utilizada foi a quantitativa e aplicada. A 
partir do grande volume de dados gerado nas redes sociais, desenvolvemos essa pesquisa utilizando a técnica de mineração de dados para extrair 
informações sobre os impactos que a Chikungunya causa no dia a dia da população. Foi utilizada uma abordagem de natureza experimental nos 
testes, sendo aplicado em um modelo real e quantitativo para a apresentação dos resultados. Com os resultados obtidos através de técnicas de 
mineração de dados foi possível conhecer e monitorar um importante problema na saúde pública atual. Na aplicação do modelo foi utilizado uma 
técnica de “raspagem” de dados no Facebook pesquisando postagens com os vocábulos “Chikungunya”, “Chicungunha” e “Chikungunha”, 
gerando uma amostra de 460 postagens e comentários dessas postagens, realizadas entre os dias 20/12/2017 a 11/01/2018, de usuários 
brasileiros sem identificar os autores das postagens, mantendo assim o anonimato dos textos postados. Os resultados desta mineração de dados 
mostra o sofrimento da população com relação a Chikungunya gerando assim um gráfico (nuvem de palavras) que permite observar alguns 
vocábulos que mais se destacam, permitindo classificá-los por categoria: Sentimentos Negativos (DORES, DOENÇA, HORRÍVEL, MUITAS DORES, 
AINDA SINTO, DEPRESSÃO, CRISE), Sensações de Tempo (ANO, MESES, DIA, SEMPRE), Sensações Localizadas (CORPO, OLHO, PÉ, OMBRO, 
ARTICULAÇÕES, CABEÇA) e Sentimentos de esperança nos profissionais (REMÉDIO, MÉDICOS, REUMATOLOGISTA, FISIOTERAPEUTA, 
TRATAMENTO). Concluindo, esta pesquisa mostrou as inúmeras possibilidades que a ciência de dados, a mineração de dados e a Inteligência 
Artificial podem oferecer à Gestão da Saúde pública. Esta pesquisa mostra que as oportunidades de aplicação são muitas, são reais e viáveis. A 
iniciativa privada já se utiliza destas tecnologias, mas na gestão pública se aproxima lentamente. É necessário desenvolver novas pesquisas que 
aproximem a Saúde Pública das tecnologias emergentes, de baixo custo e de grandes impactos. Esta pesquisa não se encerra aqui, ela abre novos 
horizontes para novos insights de pesquisadores atentos às pesquisas multidisciplinares envolvendo: Gestão, Tecnologia da Informação e Saúde 
Pública.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PREDITIVOS DE MORTALIDADE INFANTIL COM BASE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO ESTADO DO CEARÁ

Curso: Ciência da Computação

Tecnologia da Informação

RESUMO

O Estado do Ceará registrou nos últimos vinte anos muitos avanços no planejamento de políticas públicas de cuidados com a saúde que 
propiciaram a redução dos índices de mortalidade infantil, mas essa redução parou nos últimos anos. A tecnologia também evoluiu em vários 
sentidos nos últimos anos, na redução de custos de desenvolvimento de software, de armazenamento e de processamento de dados, na 
utilização de aplicativos móveis que facilitam o contato rápido com a população, tudo isso permitindo a utilização em larga escala de recursos 
como: Mineração de dados, Data Mart, BI (Business Intelligence), Inteligência Artificial entre outros, capazes de gerar inteligência e conhecimento 
que apoiem à tomada de decisão estratégica dos responsáveis pelas políticas e planejamento da saúde pública. Objetivos: Essa pesquisa 
multidisciplinar, envolvendo a Ciência da Computação, a Administração, a Estatística e a Saúde Pública, tem como objetivo principal desenvolver 
modelos preditivos de mortalidade infantil usando algoritmos da inteligência artificial e mineração de dados, capazes de gerar conhecimentos até 
então não percebidos ou não utilizados pela gestão da saúde pública para apoiar suas ações, políticas e planejamentos, visando a redução da 
mortalidade infantil no estado do Ceará ou em qualquer outro estado, pois trata-se de uma pesquisa replicável. Como objetivos secundários 
estão os resultados obtidos através do uso das técnicas estatísticas geradas a partir dos dados coletados. A Metodologia A metodologia utilizada 
foi a quantitativa que extrai informações estatísticas relevantes dos algoritmos aplicados, mas apoiada por pesquisas bibliográficas que sustentam 
as teorias aplicadas. Essa também é uma pesquisa aplicada, pois seus resultados serão aplicados no mundo real em benefício de nossa 
comunidade ou comunidades de outros estados ou localidades. Os dados para uso nesta pesquisa foram coletados da base pública do DATASUS 
do Ministério da Saúde especificamente dos sistemas SIN (Sistema de Informações de Mortalidade) e SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Os 
dados foram processados usando comitê de redes neurais, executada em 100 (cem) épocas, utilizando K-Folds (K=10), isto é, cada rede neural 
usou 10 (dez) arquivos com 70% de aprendizado e 30% para os testes, usando a técnica de Cross Validation. Os resultados foram obtidos a partir 
dos dados do Ceará, onde nascem mais de 130 mil crianças por ano e morrem mais de 1.600 crianças antes de completar um ano de vida, TMI 
(Taxa de Mortalidade Infantil) médio de 12,3, isto é, a cada 1.000 nascimentos, 12,3 crianças morrem antes de completar um ano. As principais 
causas da mortalidade infantil observadas são: baixo peso ao nascer, redução das semanas de gestação, poucas ou nenhuma consultas pré-natal, 
pouca idade e baixa escolaridade das mães, entre outras questões. Quando aplicamos milhares de vezes os algoritmos de Redes Neurais em 20 
variáveis das características de 8.159 óbitos infantis e de 10.235 nascidos vivos que sobreviveram ao primeiro ano de vida, alcançamos acurácia 
média de 97,41% (+/- 0,40%) na predição do futuro. Concluindo, esta pesquisa mostrou algumas possibilidades que a Inteligência Artificial pode 
oferecer à Gestão da Saúde pública. A partir dos resultados podemos inferir que é possível predizer a mortalidade infantil usando algoritmos de 
Inteligência Artificial com margem de erro satisfatória, possibilitando o uso dessa tecnologia da baixo custo no apoio as estratégias da saúde 
pública no Brasil. Os testes mostraram que são capazes decifrar os padrões e prever a mortalidade ou risco de mortalidade com alto nível de 
acerto, entretanto,  “NÃO QUEREMOS PREVER MORTES, QUEREMOS PODER EVITÁ-LAS, MITIGANDO OS RISCOS”.
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Título: LOG DE EVENTOS: APLICAÇÃO DE UM MODELO DE ANÁLISE DE LOGS PARA AUDITORIA DE REGISTRO DE EVENTOS

Curso: Ciência da Computação

Tecnologia da Informação

RESUMO

A análise do registro de eventos – conhecido como logs – em equipamentos e sistemas computacionais é útil para a identificação de atacantes, 
para delinear o modo de ataque e, também, para identificar quais são as falhas que foram exploradas. Há alguns trabalhos e pesquisas que 
demonstram a vantagem para uma política de segurança da informação em manter os logs de comunicação em redes e sistemas computacionais, 
focando nas trilhas para auditoria, que é um conjunto de ações onde se inclui: a coleta, o armazenamento e o tratamento dos logs de 
equipamentos, de aplicações e de sistemas operacionais, dentro de um sistema de computação. A auditoria de eventos atua na coleta de 
elementos que possam individualizar comportamentos perigosos de usuários, internos ou externos, ou eventos de sistema que possam vir a 
comprometer o uso aceitável dos recursos computacionais ou a quebra da tríade da segurança da informação: a confidencialidade, a integridade 
e a disponibilidade. Percebe-se que, dentro do modelo de política de segurança adotado nos centros de operação (datacenters) dos Institutos 
Federais de Educação, em sua imensa maioria, não utilizam o recurso de servidor de logs, ou tão somente atêm-se ao registro de eventos em seus 
sistemas e hosts, de forma individual e, sem o contexto da centralização e do tratamento dos registros dos eventos. A coleta dos logs, na 
modalidade loghost centralizado guarda, em um único repositório, os registros de eventos de diversos sistemas, equipamentos e serviços de 
rede, o que possibilitará uma análise do montante de logs adquiridos e a possibilidade de gerar trilhas de comportamento de usuários, além de 
permitir o cruzamento de informações conexas à autenticação de usuários. O recurso que permite a comunicação entre as aplicações, os sistemas 
operacionais e os equipamentos de rede, informando os eventos a serem registrados é o protocolo Syslog (system log), que é um padrão criado 
pela IETF para a transmissão de mensagens de log em redes IP. O objetivo maior deste trabalho é estabelecer um modelo para a análise e 
auditoria de logs, com o fim de identificar ações de usuários em uma rede com servidor de autenticação, aplicando a extração de informações 
úteis para o Gerenciamento da Segurança, elemento este levado a execução via o uso de scripts no formato PS1 (Windows PowerShell), atuando 
sobre os arquivos de logs dos Eventos de Segurança (Security.evtx) e gerando relatórios dos eventos relativos ao serviço de autenticação (Active 
Directory). Ressaltando que as funções implementadas pelos scripts não são disponibilizadas nativamente pelos sistemas Windows e, que o 
ferramental desenvolvido é de grande valor às atividades diárias do Administrador de Redes, concluindo-se que esta pesquisa apresenta um 
modelo de análise de logs para auditoria de registro de eventos.
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RESUMO

A análise do registro de eventos – conhecido como logs – em equipamentos e sistemas computacionais é útil para identificar o atacante, para 
delinear o modo de ataque e para expor as falhas que foram exploradas e por essa perspectiva os logs, também, são úteis para compor a análise 
forense. Há alguns trabalhos e pesquisas que demonstram a utilização dos registros de eventos para comporem o grupo de evidências utilizadas 
na apuração de uma investigação forense. A vantagem de se ter uma política de segurança da informação já definida na organização, é de 
fundamental importância para se manter os logs de comunicação em redes e sistemas computacionais, focando nas trilhas para uma possível 
intervenção forense, que é um conjunto de ações onde se inclui: a coleta, o armazenamento e o tratamento dos logs de equipamentos, de 
aplicações e de sistemas operacionais, dentro de um sistema de computação. A atuação forense na análise de eventos atua na coleta de 
elementos que possam individualizar comportamentos perigosos de usuários, internos ou externos, ou eventos de sistema que possam vir a 
comprometer o uso aceitável dos recursos computacionais ou a quebra da tríade da segurança da informação: a confidencialidade, a integridade 
e a disponibilidade. Percebe-se que, dentro do modelo de política de segurança adotado nos centros de operação (datacenters) das corporações, 
em sua imensa maioria, não utilizam o recurso de servidor de logs, ou tão somente atêm-se ao registro de eventos em seus sistemas e hosts, de 
forma individual e, sem o contexto da centralização e do tratamento dos registros dos eventos. O objetivo maior deste trabalho é estabelecer um 
modelo para a análise forense de logs, com o fim de identificar ações de usuários em uma rede com servidor de autenticação, aplicando a 
extração de informações úteis para o gerenciamento da segurança. A proposição deste trabalho é levada à execução via o uso de scripts no 
formato PS1 (Windows PowerShell), atuando sobre os arquivos de logs dos Eventos de Segurança (security.evtx) e gerando relatórios dos eventos 
relativos ao serviço de autenticação (Active Directory). Ressaltando que as funções implementadas pelos scripts não são disponibilizadas 
nativamente pelos sistemas Windows e, que o ferramental desenvolvido neste trabalho é de grande valor às atividades forenses.
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RESUMO

A tecnologia atingiu altos níveis de disponibilidade, armazenamento, processamento e grande redução nos custos de operação, possibilitando o 
uso com qualidade de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) em várias áreas. Os assaltos à bancos tem um padrão que podemos detectar 
usando as técnicas corretas. Objetivos, essa pesquisa multidisciplinar envolvendo a Ciência da Computação, a Administração, a Estatística e a 
Segurança Pública, tem como objetivo principal aplicar técnicas modernas de computação para combater os crimes de assaltos à bancos no 
estado do Ceará utilizando modelos preditivos de IA capazes de gerar conhecimentos até então não percebidos ou não utilizados pela gestão da 
Segurança pública para apoiar suas ações, políticas e planejamentos, visando a redução dessas práticas no nosso estado ou em qualquer outro 
estado, pois trata-se de uma pesquisa replicável. Como objetivos secundários estão os resultados obtidos na pesquisa através do uso das técnicas
estatísticas geradas a partir dos dados coletados. A Metodologia A metodologia utilizada é a quantitativa para apresentar os resultados 
estatísticos apurados pelos algoritmos de IA. Foram utilizadas também a pesquisa bibliográfica e a pesquisa aplicada, pois buscamos usar os 
resultados desta pesquisa em benefício da segurança pública do Ceará, podendo ser replicada para outros estados do Brasil. Os dados utilizados 
nessa pesquisa foram coletados do site do Sindicato dos Bancários do estado do Ceará, que registra todos os assaltos a bancos ocorridos no 
estado assim que eles ocorrem. Os dados foram processados usando rede neural, executada em 200 (duzentas) épocas, com uma base 250 
assaltos ocorridos entre 2015 e 2019. Os resultados apurados mostram um padrão de comportamento dos criminosos: 54,6% dos assaltos são em 
localidades com menos de 30 mil habitantes, 46,2% usam explosivos, 61% durante a madrugada e 93% em dias úteis, sendo 45,4% nos primeiros 
cinco dias ou nos últimos cinco dias do mês e 77% dos casos em agências do Banco do Brasil ou Bradesco. Quando aplicamos os modelos 
preditivos obtivemos um nível de acurácia de 85,43% mais ou menos 3,25% de variação, isto é, podemos avaliar os riscos de ocorrer um assalto 
com margem de acerto de quatro assaltos em cinco ocorridos. Concluindo, esta pesquisa mostrou algumas possibilidades que a Inteligência 
Artificial pode oferecer à Segurança pública. Após a aplicação do aprendizado de máquina e testes de acurácia, podemos inferir que quatro em 
cada cinco assaltos a bancos no estado do Ceará apresentará um padrão conhecido e que a aplicação das técnicas corretas poderá prever com 
boa margem de acerto. Evidentemente que a utilização dos dados oficiais trará maior assertividade às nossas predições, entretanto ainda não 
temos acesso a esses dados. “NÃO QUEREMOS PREVER ASSALTOS, QUEREMOS PODER EVITÁ-LOS”, pois os efeitos nas localidades atacadas são 
violentos e prejudiciais ao comércio e empregos, deixando essas populações sem o sistema bancário por vários meses.
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RESUMO

Um dos significados de cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos 
socialmente, que caracterizam um grupo social. Na área da surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência à língua (de sinais), 
às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que eles realizam para agir no/sobre o mundo, como o despertador que vibra, a 
campainha que aciona a luz, o tipo de piada que se conta etc. Analisando esse contexto ao qual os mesmos vivem, foi observado que é difícil um 
Surdo ingressar no ensino superior, seja pela dificuldade de se comunicar, entender o português escrito (pois, sua primeira língua, na maioria dos 
casos é LIBRAS - Linguagem Brasileira de Sinais) e também a falta de preparo dos colaboradores da IES (Instituto de Ensino Superior) para atendê-
los. Pensando nessa problemática foi analisado sua cultura e proposto um aplicativo para dispositivos que o ajude a se locomover dentro do 
espaço físico do Centro Universitário Estácio de Brasília sem ficar “tentando” se comunicar com ouvintes, com a possibilidade de não ter êxito. O 
app trará a tradução em LIBRAS de todas as placas de orientação da IES. Para o desenvolvimento deste projeto foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica a fim de investigar o Surdo, sua comunicação, comportamento, sua língua e principalmente sua cultura, mais especificamente, 
enquanto acesso ao ensino superior. Após a seleção das obras, foram agendadas reuniões periódicas para leitura e análise. Nas reuniões 
periódicas, o grupo discutiu temas como o que é surdez, quais suas características, cultura, e necessidades para ingresso no ensino superior. Toda 
a estrutura deste projeto tem sido pensada em torno de uma análise qualitativa sobre a cultura Surda, e os processos baseados em TICs 
(Tecnologia da Informação e Comunicação) para minimizar a evasão desse aluno. Ao fim foi realizado uma análise de dados, embasada em 
correntes teóricas que investigam as TICs e o indivíduo Surdo sob o aspecto de sua cultura e comportamentos, objetivando uma lista de requisitos 
que proporcione uma visão crítica e concisa dos aspectos culturais, desencadeando na utilização de um aplicativo para celular que o norteie no 
primeiro momento, ao ingressar na IES e  consiga se localizar em seu espaço físico. A Metodologia adotada para o desenvolvimento do aplicativo 
foi o SCRUM (ágil para gestão e planejamento de projetos de software). Foi usado inicialmente a metodologia canvas, de planejamento de 
projetos, a qual utiliza conceitos visuais da neurociência aliados a uma estrutura lógica de componentes que formam um plano de projeto. Tais 
componentes estão organizados em blocos de perguntas fundamentais (Por quê, O quê) integrados em consonância com a teoria que rege o 
gerenciamento de projetos. Esses blocos são formados pelos elementos fundamentais do plano, os quais compõem o modelo mental que permite 
visualizar todos os componentes e suas dependências em uma única página. Em seguida, foi levantado as histórias de usuário, desenvolvida a 
conversação, e após determinado os sprints (são cada uma das fases de um projeto, estipuladas em espaços determinados de tempo que podem 
variar de duas a quatro semanas) com as tarefas de cada história. O Sprint é o conceito principal do método Scrum. Neles serão aplicados os 
demais eventos, discutidos os avanços do projeto, empregadas as melhores soluções para, então, se chegar ao produto final ou parte dele. E o 
app INFOLIBRAS está sendo desenvolvido desde então, utilizando este método que gerencia as atividades. O Kanban é um termo de origem 
japonesa e significa literalmente “cartão” ou “sinalização”. Como resultado foi levantado conceitos sobre o ser Surdo e sua cultura, além de 
identificado os requisitos que envolvem o objeto de pesquisa. Acredita-se que o aplicativo irá beneficiar vários alunos na locomoção, além de 
contribuir com a acessibilidade, melhorar sua satisfação e diminuir a evasão.

Tecnologia da Informação

Sistemas de Informação
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: wellington@tecsist.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): Jessica Pereira de Assis; Wellington Sousa Aguiar; Alice Áurea Sousa Aguiar; José Mário Bezerril Fontenelle; Álvaro 
Jorge Madeiro Leite

Palavra(s) Chave(s): Feminicídio; Lei Maria da Penha; Violência doméstica.

Título: FEMINICÍDIO NO RIO DE JANEIRO: DORES E FERIDAS QUE NÃO CURAM

Curso: Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

RESUMO

O feminicídio no Rio de Janeiro é um assunto bastante polêmico, alarmante e oportuno a ser debatido, pois os registros dos relatos de vítimas nas 
delegacias são recordistas de casos de violência contra a mulher. Em média 300 mulheres são mortas por ano no estado. Só em janeiro deste ano 
cinco mulheres foram vítimas desse tipo de crime. O objetivo desta Pesquisa é conscientizar e tornar público entre as mulheres os meios de 
revelar os danos causados pelos agressores e demonstrar as medidas protetivas adotadas para prevenção de crimes e reincidências. A medida 
protetiva é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher goze dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem violência com a preservação de sua saúde 
física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A metodologia utilizada é a quantitativa para revelar os resultados estatísticos 
dos crimes ocorridos no Rio de Janeiro. Foi utilizada também a pesquisa bibliográfica, assim foi possível analisar e efetuar comparativos com 
outros estados. Os dados coletados foram referente ao crescimento de número de registros das delegacias de atendimento à mulher (DEAM) com 
mais casos em 2018: Duque de Caxias, 3.880; Centro, 3.681; Jacarepaguá, 3.313; Campo Grande, 3.187 e Nova Iguaçu, 3.044, entre esses registros 
o município lidera com lesão corporal e ameaças - Segundo o ISP. Existe muitas mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência 
doméstica, muitas continuam com seus parceiros por medo ou por algum tipo de dependência. A denúncia é o primeiro passo para essas vítimas. 
Esses crimes desestruturam uma família, são crianças que vivenciam uma vida de agressões físicas e verbais, são traumas que estarão sempre 
presentes. A perda de uma mãe, uma irmã, uma filha, vítima de um crime tão brutal, marcam para sempre uma família. A sensação de impotência 
dos filhos, ao verem suas mães agredidas até chegarem ao óbito, da família, que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo naquele lar, 
trazem danos irreversíveis. Entre 2015 a 2019 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou: em 2018 o estado bateu recorde no número de 
medidas protetivas de urgência deferidas para mulheres vítimas de violência, registrando 23.814. Em 2019 o número já ultrapassa 7 mil medidas 
protetivas. Fonte: DGTEC dados organizados pela DGIUR. As autoridades sempre se questionam: Por que as vítimas não procuram ajuda ? Muitas 
vezes essas mulheres são criticadas por continuarem com seus agressores. Julgá-las não ajuda em nada, deve–se entender o porquê dessa 
dependência. Quando essa situação de violência está presente, não só as mulheres sofrem, seus filhos além de sofrerem também com agressões 
físicas, ainda sofrem com as agressões psicológicas. Diariamente, a sociedade se depara com notícias desse tipo. Concluindo, esta Pesquisa nos 
mostrou que há uma grande necessidade de relatar às mulheres a importância de ser discutido o assunto, conscientizando e prevenido os crimes 
qualificados como hediondos em benefício da Segurança Pública das mulheres.
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RESUMO

A maior parte da superfície do planeta Terra é composta por água em estado líquido, ou seja, aproximadamente 70% (setenta por cento) e 
apenas 3% (três por cento) desta água servem para o consumo humano (CAGECE, 2018). Fazendo uma rápida análise, percebe-se que esse 
precioso recurso natural está sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem. Em 2016, um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, aponta o 
desperdício de 38% de água potável nos sistemas de distribuição, o equivalente a 7 mil piscinas olímpicas cheias por dia. A tecnologia é um forte 
aliado para que seja alcançado o uso sustentável desse recurso, como exemplo temos os irrigadores de jardins com temporizadores, sensores 
para controlar o nível da água evitando que caixas d’água transbordem, algo bem comum em cidades menores e vilarejos.  Nosso trabalho tem 
por objetivo colaborar para reduzir o desperdício de água, apresentando uma solução que usa as tecnologias: Arduino e IoT, fornecendo um 
sistema capaz de fazer a gestão individual dos recursos hídricos e com isso tornar o uso da água mais sustentável, resultando também na 
economia e redução de custos. A metodologia utilizada foi a quantitativa para gerar dados estatísticos das medições realizadas, mas também é 
uma pesquisa aplicada, pois visa a sua utilização no mundo real. A Internet das Coisas é a evolução da tecnologia que conecta todos os aparelhos 
que utilizamos, no dia a dia, à nuvem; essa ideia nasceu de uma nova dimensão de conexão propiciada pela Internet – além de possibilitar a 
comunicação a qualquer tempo e em qualquer lugar, agora também considera a comunicação de qualquer coisa. Além dos conhecidos B2B, B2C, 
G2C (governo-cidadão) e C2C (cliente-cliente), incorporam-se ao jargão “internetês” do momento novas siglas, como H2T (humano-coisa) e T2T 
(coisa-coisa). Para o armazenamento dos dados foi escolhido o Banco de Dados MySQL 5.6, sistema de gerenciamento de bando de dados de 
código aberto (Open Source) e utiliza a linguagem SQL para manipulação dos dados. No processo de levantamento de dados fizemos uso de um 
sensor de fluxo de água YF-S201b conectado à rede de água onde a vazão de água será medida através de pulsos e registrada no componente 
Arduino Uno; os dados são transmitidos e gravados no banco de dados MySQL, por intermédio de uma aplicação web PHP. O gerenciamento é 
feito, via web através de uma página em PHP, cujo usuário pode visualizar todo o consumo em tempo real, através de um computador ou 
smartphone. No servidor de gerenciamento está instalado a API do Twilio, serviço Web responsável pelo envio do SMS, informando o consumo 
para o cliente usuário. Para avaliar o protótipo, foi realizada uma série de 30 (trinta) medições para identificar margem de erro e o intervalo de 
confiança dos volumes registrados. Para verificar o grau de variação entre as medições, usamos o desvio padrão que é uma medida que indica a 
dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média. Em poucas palavras, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a 
amostra. Com base na análise de resultados realizada, podemos concluir que temos uma margem de erro segura, já que o valor apresentado foi 
baixo, apenas de 12 ml para uma medição de 10 litros. Sendo, assim, podemos afirmar que nosso projeto tem um nível de confiabilidade 
satisfatório para geração dos dados, podendo ser usado em várias aplicações de controle do uso e gestão dos recursos hídricos de uma 
residência, prédio, escola ou empresa. O protótipo construído cumpre bem a proposta apresentada e faz isso com uma margem de erro segura 
nas medições como mostra a análise dos dados. Para trabalhos futuros, propomos a realização de testes em uma residência em ambiente real e a 
criação de um aplicativo para smartphone Android e IOS, para dar mais mobilidade e comodidade ao usuário, além de possibilitar futuras 
parcerias com a administradora de água do estado.
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