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APRESENTAÇÃO
Tenho o prazer de apresentar os anais desta sétima edição do Seminário de Pesquisa da Estácio.
A finalidade do Seminário é dupla: 1o) servir de espaço de apresentação e discussão de projetos de
pesquisa desenvolvidos nas diferentes áreas de conhecimento, e 2o) promover a integração e
interlocução entre pesquisadores, professores e estudantes do Ensino Superior, oriundos de todo o
país, e abarcando instituições de pesquisa, programas de pós‐graduação stricto e lato sensu e todas
as modalidades de graduação.
Nos últimos três anos, o Seminário incorporou a Jornada de Iniciação Científica da Universidade
Estácio de Sá.
Desde a sua primeira edição, no ano de 2009, o Seminário vem crescendo significativamente,
ganhando em expressividade e na qualidade das apresentações e discussões, e enfrentando o
desafio de reunir e valorizar a participação igualitária, na condição de expositores, de pesquisadores
em variadas etapas de formação acadêmica e amadurecimento científico.
Para a edição 2015, foi recebido o número recorde de 1818 inscrições de trabalhos, de 120
instituições, públicas e privadas, de todo o país; além de trabalhos vinculados a hospitais e
institutos de pesquisa. Para o necessário exame e seleção, 357 pareceristas, de 45 instituições,
procederam 4593 avaliações, com cada trabalho passando por no mínimo duas e no máximo cinco
avaliações. Os trabalhos foram pontuados, sem identificação dos autores, a partir de cinco
indicadores: relevância do tema, adequação e clareza dos objetivos, adequação metodológica,
análise dos resultados, e consistência das conclusões.
A quantidade de submissões exigiu um esforço especial dos avaliadores, cujo compromisso e
dedicação foi fundamental para que o calendário do evento fosse respeitado. Meu muito obrigado
aos colegas que, desinteressada e voluntariamente, participaram da delicada tarefa de analisar o
conteúdo científico e técnico dos resumos. Seu trabalho contribui de forma decisiva para a
qualidade destes anais.
O Seminário é um dos programas corporativos da Diretoria de Pesquisa da Estácio, a DPA.
Alinhados à missão da Estácio, "EDUCAR PARA TRANSFORMAR: integramos academia e gestão para
oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo
para a sociedade", os programas permanentes da DPA são:
‐ Iniciação Científica, que tem por objetivos despertar vocação científica; estimular e desenvolver
pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, soluções inovadoras; e desenvolver a
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; e conscientizar sobre questões sociais e éticas
inerentes à pesquisa científica.
‐ Pesquisa Produtividade, de estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e incentivo à
produção cientifica, nos moldes do auxílio de Produtividade em Pesquisa do CNPq, com apoio
financeiro a docentes dos cursos de graduação.
‐ Seminário de Pesquisa da Estácio, o qual, para além da organização do evento de integração e
comunicação entre pesquisadores de nossas e de outras instituições, gera anualmente um volume
de anais expondo parte considerável do que é realizado em pesquisa na Estácio e por meio do qual
compartilham‐se conhecimentos aqui produzidos, provê encaminhamento visando à publicação de
artigos completos em periódicos. Em 2014, foram publicadas duas edições da Revista Anima
compostas exclusivamente de artigos desenvolvidos a partir dos resumos apresentados no
Seminário. Em 2015, foram convidados mais de cem artigos por mais de uma dúzia de revistas
diferentes.
‐ Avaliação da Pesquisa, análise detalhada realizada semestralmente da produção científica de cada
docente de cada IES do sistema Estácio, com consolidação por Curso, por Centro de Conhecimento
e por Instituição, que provê, aos respectivos gestores, os resultados das atividades de pesquisa,
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fornecendo subsídios para direcionamento desta atividade. O sistema de indicadores utilizados
para avaliação da produtividade em pesquisa na graduação foi construído a partir de dois blocos:
produção bibliográfica com peso 3 (três) e orientações concluídas com peso 1 (um). A produção no
período de três anos é o parâmetro base para aplicação do Índice de Produtividade em Pesquisa na
Graduação (IPPGR3), índice próprio, desenvolvido pela Diretoria de Pesquisa Aplicada.
‐ Boletim Pesquisa, boletim semanal de divulgação das atividades dos pesquisadores docentes do
grupo Estácio, como apresentação de trabalhos, celebração de convênios, participação em comitês
científicos, consultorias relevantes, etc.
‐ InformEditais, um informativo mensal de divulgação de oportunidades de obtenção de
financiamento à pesquisa, apoio editorial, concursos, etc.
‐ Assessoria de Cooperação Internacional, criada para apoiar e ajudar a alavancar parcerias e
intercâmbios internacionais antes organizados pontualmente em cada campus/curso, vem
centralizando as informações e ações de relações internacionais em um único departamento,
abarcando também o Ciência sem Fronteiras da UNESA e o Programa de Bolsas Iberoamericanas
Santander.
‐ Curso "Projeto de pesquisa: da concepção à submissão", ofertado no âmago do Programa de
Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), da Educare – Universidade Corporativa Estácio, visa
incrementar a bagagem de conhecimentos dos pesquisadores, resultando em melhores publicações
e laboratórios bem equipados, considerando que, além de poder gerar resultados científicos
confiáveis, os projetos devem competir adequadamente pelos auxílios financeiros e bolsas
disponíveis no Brasil e no mundo.
‐ Curso "Sistema de informação para gestão curricular", ofertado no âmago do Programa de
Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), da Educare – Universidade Corporativa Estácio, visa
estimular e ensinar a utilizar a Plataforma Estácio Stela Experta, que possibilita a localização de
pessoas, produções e projetos, e a geração dos indicadores de produtividade da instituição; aplicar
filtros textuais para encontrar temas de interesse dos cursos; refinar resultados por meio do
cruzamento de informações do CV‐Lattes, da instituição e de fontes externas (CNPq e CAPES); e
acompanhar as atualizações dos currículos Lattes dos docentes da instituição e curso.
‐ Curso "Currículo Lattes: cadastro e atualização", ofertado no âmago do Programa de Incentivo à
Qualificação Docente (PIQ), da Educare – Universidade Corporativa Estácio, apresenta a Plataforma
Lattes e o Sistema de Currículos Lattes, seus benefícios e aplicabilidade, bem como orienta no
cadastro e atualização do Currículo Lattes.
‐ Curso "Artigo científico", ofertado no âmago do Programa de Incentivo à Qualificação Docente
(PIQ), da Educare – Universidade Corporativa Estácio, oferece subsídios aos profissionais de todas
as áreas para a elaboração e normalização de artigos científicos.
‐ Curso "Lei do Bem: conceitos e aplicação", ofertado no âmago do Programa de Incentivo à
Qualificação Docente (PIQ), da Educare – Universidade Corporativa Estácio, apresenta a Lei do Bem,
seus benefícios, os requisitos para sua aplicação; e a definição de elementos intrínsecos à sua
aplicação, como inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento tecnológicos; considerando que
a Universidade e as empresas que investem em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológicas
podem obter benefícios fiscais importantes, que possibilitam a ampliação de tais atividades.
Mais dois cursos estão em fase de elaboração para o PIQ, um sobre propriedade intelectual e outro
com orientações sobre como avaliar trabalhos científicos.
Os programas de pesquisa institucionais permitem e estimulam que os docentes pesquisadores
ampliem seus conhecimentos e melhorem, por meio das pesquisas, a qualidade de vida do contexto
em que estão inseridos. Para os discentes envolvidos, é uma oportunidade de aprendizado
diferenciada, de desenvolver o espírito investigativo e tornarem‐se profissionais capazes de
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promover a produção de conhecimentos e de contribuir significativamente para o desenvolvimento
da sociedade.
A Diretoria de Pesquisa Aplicada, dedicada à pesquisa de fins mais práticos e movida pela
necessidade de conhecimento para uma pronta aplicação de resultados, trabalha em harmonia e de
forma articulada com os outros dois eixos da pesquisa na organização da Estácio:
— para o P&D, com o olhar nas necessidades dos mercados empresarial e industrial, a Agência de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Estácio (ADITEC) é um núcleo estratégico que
possibilita parcerias que permitem obter apoio financeiro e não financeiro, da Estácio e de
empresas, por meio de projetos aplicados de extensão inovadora, desenvolvidos entre docentes,
discentes e empresas, ajudando a tornar sustentável a atividade de pesquisa. É também a ADITEC
que assessora os pesquisadores da Estácio na obtenção de patentes.
— abarcando a maior parte da pesquisa básica realizada na Estácio, a Vice‐Reitoria de Pós
Graduação e Pesquisa (VRPGPq), supervisiona os programas de pós‐graduação stricto sensu da
Universidade Estácio de Sá ‐ UNESA, Rio de Janeiro: mestrado e doutorado em Direito (nota 5),
mestrado e doutorado em Odontologia (nota 4), mestrado e doutorado em Educação (nota 4),
mestrado profissional em Saúde da Família (nota 4) e mestrado profissional em Administração e
Desenvolvimento Empresarial (nota 4 da CAPES).
Finalizada esta brevíssima vista da Pesquisa dentro da estrutura organizacional da Estácio, voltamos
aos Anais. A próxima página exibe a relação dos 68 seminários temáticos da programação do VII
Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Científica. Em seguida, os resumos em si
estão organizados por Centro de Conhecimento e Curso de vínculo.
Desejamos que a experiência de compartilhamento de ideias, projetos de pesquisa, teses,
dissertações, e trabalhos de conclusão de curso de graduação, nas mais variadas temáticas e
diferentes campos disciplinares, traga frutos, gere ações, e convirja nossos esforços para a
construção de um mundo mais solidário e justo.
Rio de Janeiro, outubro de 2015,
Luciano Vicente de Medeiros
Diretor de Pesquisa Aplicada da Estácio
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SEMINÁRIO FORMAÇÃO DOCENTE 2
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SEMINÁRIO GESTÃO 1
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SEMINÁRIO NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 1

SEMINÁRIO IDOSO 2

SEMINÁRIO NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 3

SEMINÁRIO INCLUSÃO SOCIAL

SEMINÁRIO ONCOLOGIA
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SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS 3

SEMINÁRIO INSTRUMENTAÇÃO 2

SEMINÁRIO PROMOÇÃO DA SAÚDE

SEMINÁRIO MATERIAIS

SEMINÁRIO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 2

SEMINÁRIO MEIO AMBIENTE 5

SEMINÁRIO RETÓRICA

SEMINÁRIO NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 2
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SEMINÁRIO POLÍTICA

SEMINÁRIO SAÚDE MENTAL 1

SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS 1

SEMINÁRIO SEGURANÇA PÚBLICA

SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS 2

SEMINÁRIO SIMULAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 1

SEMINÁRIO PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE

SEMINÁRIO SIMULAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 2

SEMINÁRIO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 1

SEMINÁRIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SEMINÁRIO SAÚDE MENTAL 2

SEMINÁRIO VETERINÁRIA
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Centro Saúde
Curso: Biomedicina
Titulo:

A disciplina de metodologia cientifica como ferramenta de iniciação cientifica a partir da praxis

29

Autor(es) Gabriel Nava Lima; Letícia Wilkeson de Oliveira; Victor Saraiva
E-mail para contato: gabrielnaval@gmail.com
IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS
Palavra(s) Chave(s): Metodologia Cientifica; Iniciação Cientifica; Práxis; Importância Social
RESUMO
Saber o que é o Conhecimento Cientifico é necessário para que o estudante de graduação construa conhecimento valido. A disciplina de
Metodologia Cientifica tem papel fundamental na construção desse saber, por isso ela é ministrada já nos primeiros períodos dos cursos de
graduação. Entretanto, explicar ao estudante ingressante no ensino superior qual a importância da Ciência para o mundo moderno a partir da
teoria é algo complexo, pois, a grande maioria não consegue entender a importância da construção do conhecimento cientificamente comprovado
para o desenvolvimento social. Essa constatação fez nascer a hipótese básica que norteou todo o projeto de pesquisa. Partiu-se da premissa de
que, a partir da práxis, vivenciada através de um projeto de iniciação cientifica, o aluno dos primeiros períodos dos cursos de graduação perceberia
a importância de se criar conhecimento valido e a importância dessa criação para o desenvolvimento social. O objetivo proposto para a pesquisa
foi o de construir a disciplina de Metodologia Cientifica de modo a fazer com que o conhecimento teórico, debatido em sala de aula, fosse posto a
prova a partir de trabalhos de iniciação científica submetidos a comissões avaliadoras que julgariam o mérito dos trabalhos e comprovar que a
práxis desperta o interesse do aluno pela Disciplina e pelo saber construído cientificamente. A pesquisa foi realizada no período de 03 anos – 2012
a 2014 – e os trabalhos foram submetidos para a avaliação das bancas avaliadoras da SBPC (2012), e da Fundação de Amparo a Pesquisa do
Maranhão – FAPEMA, quando da realização anual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos anos de 2013 e 2014. Em 2012, foram
submetidos 15 trabalhos para serem avaliados e 14 deles foram aprovados. Nessa primeira fase da pesquisa houve a participação de 63 estudantes
dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Administração, Engenharia de Produção e Fisioterapia. No ano seguinte houve uma mudança na
metodologia da pesquisa. Os trabalhos submetidos se limitaram aos produzidos pelos alunos dos cursos de graduação de Educação Física e
Biomedicina. A mudança de metodologia se deu primeiro, para que a pesquisa se restringisse somente cursos de uma universidade no Município
de São Luís e segundo, por serem esses os cursos que o pesquisador ministrava a disciplina de Metodologia Cientifica. Os trabalhos foram
submetidos a apreciação da comissão avaliadora da Fundação de Amparo a Pesquisa no Maranhão, responsável pela organização da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão e seleção dos trabalhos que lá iriam ser apresentados. Foram submetidos 26 trabalhos e 22 foram
aprovados. Participaram 98 alunos nessa etapa da pesquisa. No ano seguinte houve uma nova mudança metodológica pelo fato da disciplina de
Metodologia Cientifica se tornar interativa no curso de Educação Física. Foram inscritos 25 trabalhos do curso de Biomedicina e 22 foram
aprovados. Houve a participação de 57 alunos nessa etapa final do projeto. A hipótese inicial foi comprovada. Já no primeiro ano da pesquisa foi
possível perceber o crescimento significativo do interesse pela pesquisa cientifica nos estudantes que participaram do projeto. Os mesmos
passaram a buscar conhecimento fora da sala de aula – em congressos, simpósios, e outros projetos de iniciação cientifica. Especificamente no
curso de Biomedicina isso ficou evidente com a criação de uma liga acadêmica encabeçada pelos alunos que participaram da pesquisa. Assim, é
possível afirmar que a aplicação da práxis na disciplina de Metodologia Cientifica ajuda a despertar no estudante de graduação o interesse pela
criação de conhecimento cientifico e consequentemente, faze-lo perceber a diferença do conhecimento adquirido por ele no ensino médio e o
produzido no ensino superior, eminentemente ligado a melhoria da qualidade de vida do individuo em sociedade.
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Análise bacteriológica de amostras coletadas em transportes públicos urbanos

30

Autor(es) GOMA, ESTER; MORAES, DÉBORA; REIS, RENATA; SANTOS, MONIQUE
E-mail para contato: renata.reis@estacio.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): MICRORGANISMO, OPORTUNISTA, MICROBIOTA, INFECÇÃO, TRANSPORTES
RESUMO
As bactérias são microrganismos que podem ser classificados em patógenos estritos ou oportunistas, sendo esses os colonizadores do organismo
humano, que ao encontrarem oportunidades, tais como baixa imunidade, alteração hormonal, estresse, podem a vir a ocasionar algum tipo de
infecção. Dessa forma, a maioria das infecções é proveniente das bactérias componentes da microbiota comensal e que pode ser residente ou
transitória. A pele, portanto, é um órgão que funciona como uma barrreira natural para evitar o desenvolvimento desses e é colonizada por
diversos microrganismos de forma transitória. Dentre os microrganismos presentes na microbiota da pele estão as espécies bacterianas
Staphylococcus coagulase positivo e Streptococcus pyogenes, consideradas extremamente patogênicas, por serem citotóxicas, causando,
portanto, doenças cutâneas, ou até mesmo doenças mais invasivas acarretadas pela capacidade de disseminação hematogênica. A pele, porém,
pode deixar de ser colonizada e passar a ser infectada por outros microrganismos que também apresentam alta patogenicidade, através de seu
contato direto pela manipulação de determinados objetos. Dentre esses patógenos podemos destacar as bactérias da familia Enterobacteriaceae,
composta por mais de 30 gêneros e 130 espécies de bacilos Gram-negativos que podem ser responsáveis por diferentes doenças infecciosas.
Nesse grupo, os gêneros mais frequentemente associados são Escherichia sp e Klebsiella sp. Pelo fato das bactérias serem disseminadas por todos
os lugares, inclusive por transportes públicos, surge então uma preocupação em relação às espécies de microrganismos presentes nesses possíveis
veículos de disseminação, uma vez que é muito provável que possam ser encontrados patógenos que representem risco potencial para a saúde
pública. Para isso, é necessário analisar o nível de contaminação dos diferentes tipos de transportes, analisando morfologicamente e
bioquimicamente as diferentes espécies bacterianas presentes. É importante investigar os métodos e a periodicidade de desinfecção adotados
pelas empresas desses transportes públicos (ônibus, trem, metrô e barca). Para esse estudo, é necessário inicialmente, o emprego de uma
metodologia que analise fenotipicamente (morfologia, classificação tintorial e característica bioquímica) as colônias bacterianas obtidas de
amostras coletadas de diferentes locais (partes) pertencentes aos transportes urbanos (trem, ônibus, barca e metrô), nos quais ocorram grande
manipulação da população, e em diferentes horários, por meio de swabs de transportes estéreis, previamente umedecidos em soro fisiológico. As
amostras coletadas devem ser incubadas em estufa bacteriológica a 37oC por 24 horas, e em seguida semeadas em diferentes meios de cultura
sólidos não seletivos e seletivos e diferenciais para a obtenção de culturas bacterianas. Após a obtenção dessas culturas bacterianas nesses
respectivos meios de cultura, devem ser analisadas as características macroscópicas das diferentes colônias. Assim, resultados preliminares das
colônias obtidas de amostras coletadas do ônibus semeadas em meios ágar sangue sugerem a presença de fungos e espécies bacterianas alfahemolíticas, assim como a presença de Escherichia coli nos meios seletivos ágar EMB Teague e ágar Mac Conkey. As colônias obtidas de amostras
coletadas de trem e semeadas em ágar sangue sugerem a presença de espécies bacterianas com padrões alfa e beta hemolíticos, e de E. coli em
ágar EMB Teague. Através da análise fenotípica (morfológica) pode-se nos sugerir inicialmente, que os transportes públicos urbanos, tais como
ônibus e trem, podem contribuir como fonte de infecção de determinadas espécies bacterianas patogênicas. É importante que a população seja
cada vez mais conscientizada desse fato, e que seja cada vez mais orientada com relação a lavagens das mãos.
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RESUMO
A água é o líquido mais abundante do planeta e é essencial para a sobrevivência das plantas, animais e microrganismos, sendo insubstituível para
essa função. É fundamental que os recursos hídricos apresentem condições físico-químicas adequadas para a utilização dos seres vivos, devendo
conter substâncias essenciais à vida e estar isentos de outras substâncias que possam produzir efeitos prejudiciais aos organismos. Objetivou-se
com esta pesquisa analisar os parâmetros físico-químicos da água que abastece o condomínio Eco Park VI, situado em São Luís – MA. Foi realizada
a análise físico-química da água e a aplicação de questionário com os residentes do condomínio. Quanto à análise, inicialmente utilizou-se
procedimentos metodológicos de coleta para retirada de amostras da água de uma torneira presente na área de lazer do condomínio,
posteriormente, houve o processamento das análises em laboratório, verificando-se os seguintes parâmetros: alcalinidade, cálcio, cloretos,
condutividade, cor aparente, cloro residual, dureza total, ferro, magnésio, pH, sólidos totais dissolvidos, temperatura, turbidez e salinidade. Após
as realizações dos testes, estes foram comparados com as normas da Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Todas as determinações
foram realizadas em triplicata. O questionário foi aplicado a 31 moradores do condomínio, observando-se que 27 (87,1%) dos residentes não
utilizam a água para ingestão, devido o sabor salobro, mas sentem-se prejudicados ao utilizarem para outras finalidades como preparo de
alimentos e higiene pessoal. De acordo com os resultados obtidos nos experimentos laboratoriais verificou-se que a cor aparente, dureza total,
ferro, pH, sólidos totais dissolvidos, temperatura e turbidez estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. No entanto, no que
diz respeito a alcalinidade total, cálcio, condutividade, cloro residual, magnésio e salinidade, os resultados obtidos não foram satisfatórios, por
apresentar valores acima do permitido para o consumo. Com relação à concentração de cloretos todas as amostras analisadas apresentaram um
teor de cloreto acima das informações contidas nos rótulos, ainda sim dentro do valor máximo permitido pela legislação que é de 250 mg/L. Em
geral, quantidades razoáveis de cloretos não são prejudiciais à saúde, mas transmite a água um sabor salgado, repulsivo. Baseado nos dados
encontrados e na insatisfação manifestada pelos moradores faz-se necessário, manutenção e monitoramento constante para controle físicoquímico da qualidade da água para consumo, além da adoção de medidas que visam regularizar os parâmetros de acordo com os padrões de
potabilidade da legislação vigente.
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RESUMO
A água é indispensável para os seres humanos, bem como para as plantas e os animais, sendo assim sua qualidade é de grande importância para a
promoção da saúde da população. A bacia do rio Anil, em São Luís-MA, tem-se apresentado como uma das mais poluídas devido ao grande
despejo de lixo doméstico, industrial e ao crescimento urbano desordenado próximo as suas margens. Objetivou-se com esta pesquisa, analisar
microbiologicamente as águas do Rio Anil, em São Luís (MA), mediante análises para coliformes totais e termotolerantes. Para a realização desta
pesquisa, coletaram-se no dia 24 de março de 2015, duas amostras de água em três pontos (na nascente e corrente no bairro Anil e na
desembocadura, na Avenida Beira Mar), na fase enchente da maré. Para a análise microbiológica, os meios de cultura utilizados foram o caldo
lactosado (CL) para o teste presuntivo, caldo lactose bile verde brilhante (CLBVB) para o teste confirmativo de coliformes totais (CT) e o caldo EC
para o teste confirmativo de coliformes termotolerantes. Com os resultados obtidos constatou-se que todos os pontos de coleta estavam
impróprios para balneabilidade devido à alta contaminação por coliformes totais e termotolerantes, em 100% das amostras analisadas, com o
valores > 2500/100mL, o que indica valores acima do permitido pelas normativas da Vigilância Sanitária. No Brasil, as normas referentes à
qualidade microbiológica das águas são definidas pela portaria nº 518 do Ministério da Saúde, padrão de potabilidade. Esta define que a água para
o consumo humano deve ser livre de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes, com ausência em 100 mL ou positividade de até 5% para
coliformes totais. Desta forma, o tratamento e disposição dos esgotos seriam as mais importantes medidas para reverter essa situação de risco à
saúde pública. A população em geral e autoridades responsáveis devem ficar cientes de que existe a necessidade de se preservar as fontes de
água, evitando a entrada de esgotos e qualquer tipo de poluição no rio Anil, desenvolver trabalhos que incentivem a educação da população em
relação ao ambiente e que enfatizem a importância de cuidar do rio para que tenhamos uma qualidade de vida e acima de tudo prevenção contra
diversas doenças que isso pode causar.
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RESUMO
O óleo de Copaíba extraído do tronco de diversas arvores do gênero Copaifera, há tempos é utilizado na medicina empírica. Sua utilização e
qualidade são conhecidas desde o início da colonização do Brasil e que ganha mais espaço na região amazônica. Além disso, o óleo de copaíba é
bastante utilizado na fabricação de diversos produtos, tais como; pomadas, perfumes, e diversos itens cosméticos. O principal produto que
constitui o óleo é o ácido copaífero e cariophileno, além de outros sesquisterpenos. Muitas qualidades são atribuídas ao óleo. Dentre as quais se
destacam as atividades; anti-inflamatória, antitumoral, cicatrizante e antioxidante, além de que alguns autores atribuíram ao óleo-resina de
Copaifera langsdorffii efeitos que auxiliam na proteção da mucosa gástrica e antimicrobiana. Objetiva-se promover uma melhor compreensão
através de revisão literária dos efeitos anti-microbicida, anti-inflamatório e cicatrizante do óleo de Copaíba. Trata-se de um estudo retrospectivo,
descritivo e quantitativo, fundamentado em revisões de literatura. Nesse estudo, foram colectados dados de artigos científicos pesquisados e
encontrados em bancos de dados tais como; Scielo, BVS e Medline. Os artigos utilizados como referencia foram publicados durante o período que
compreende 10 anos. Dos dez artigos utilizados nessa revisão, 10% obtiveram algum sucesso sobre a atividade antiparaistária in vitro de derivado
do óleo de copaíba contra parasitas do gênero Trypanossoma, outros 10% dos artigos pesquisados ilustraram a influência do óleo no tratamento
de ferida cutâneas infeccionada em ratos. Cerca de 20%, citaram o sucesso na indução do processo cicatricial com a proliferação celular. 10% dos
artigos atribuíram a outras partes da árvore Copaífera longsdorffi, como por exemplo as folhas os efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios.
Outros 10% dos artigos relatam a sua ação antitumoral contra o tumor de Walker 256 em úteros e vaginas de ratas. Porém, 10% informam que o
uso indiscriminado do óleo acima de 2000 mg/kg trazem efeitos nocivos em ratos e 10% falam de sua ação anti oxidante. 20% das pesquisas
relatam o efeito bactericida do óleo resina e metade desses especificamente confirma ação inbitória da espécie Staphylococcus nos processos de
mastite em vacas. De acordo com tais resultadosconcluuiu-se que vários estudos já comprovaram efetiva e/ou parcialmente as atividas
antiinflamatórias, cicatrizantes, antitumoral, bactericida, microbicida e antiparasitário, não só do óleo resina da Copaífera longsdorffi mais de
outras partes da plantas. Porém alguns estudos relataram efeito citotóxico elevado em casos de administração de doses elevadas
indiscriminadamente do óleo resina da Copaífera longsdorffi. Usando como base tais artigos como suporte, podemos sugerir que o óleo resina
pode ser testado em outros parasitas como a Giardia lamblia. Conclui-se que o óleo de copaíba vem sendo historicamente e há muito tempo
utilizado no Brasil. Sua exportação cresce a cada ano devido sua grande propriedade medicinal e industrial. Contudo é de grande valor conhecer
suas propriedades físico-químicas como também seus princípios ativos para uma melhor últização na área medicinal e farmacológica, já que foram
constatados sua eficácia nos demais estudos.
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RESUMO
Este trabalho objetiva correlacionar os níveis glicêmicos com os de ácido úrico de pacientes atendidos em um laboratório da rede privada de São
Luís-MA. Analisaram-se 615 prontuários de pacientes atendidos, no mês de Janeiro de 2015, em um laboratório da rede privada. Os parâmetros
avaliados foram os níveis de glicose (GLI) e de ácido úrico (AU), ambos realizados por meio de automação no Advia 2400 (Siemens). Os resultados
foram tabulados em planilhas para confecção dos gráficos com o auxílio do programa Graphpad Prism 5.0. Os pacientes foram classificados pelos
níveis de GLI (mg/dL) e AU (mg/dL) em: glicemia normal (GN) (<99) e glicemia alterada (GLI diabetes) (>125); ACU normal (3,1 – 7,8, para o sexo
feminino e 3,7 – 9,2, para o sexo masculino) e ACU alterado, e divididos de acordo com o sexo. Os pacientes avaliados foram divididos em quatro
grupos: GLI normal e ACU normal (1); GLI diabetes e ACU normal (2); GLI normal e ACU alterado (3); GLI diabetes e ACU alterado (4), sendo
subdivididos de acordo com o sexo (feminino e masculino). No grupo 1, estavam 74,5% dos pacientes, sendo 59,4% do sexo feminino e 40,6% do
sexo masculino. O grupo 2 foi formado por 22,9% da amostra, 54,6% eram mulheres e 45,4%, homens. Já no grupo 3 (1,1%), apenas 14,3% eram
do sexo feminino e 85,7%, masculino. O grupo 4 teve apenas 1,5% de pacientes, constituído por 44,5% de mulheres e 55,5%, homens. O intervalo
da faixa etária dos pacientes avaliados foi de 7 a 95 anos, sendo que o intervalo de 31-60 anos apresentou maior quantidade de indivíduos
(52,3%). A associação entre o aumento da glicemia e do ácido úrico tem sido investigada como um marcador de risco cardiovascular associado à
Sindrome Metabólica. O grupo 4 mostrou que existe um maior impacto desta associação no sexo masculino, o que condiz com o descrito na
literatura. Assim, é necessário que cada vez mais ocorra a investigação associada envolvendo estes dois marcadores, a fim de identificar este fator
de risco.
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RESUMO
A creatina é uma amina nitrogenada que sofre alterações à medida que o indivíduo envelhece, diminuindo assim seu suporte energético, tendo
reflexo no dia-a-dia. O objetivo do estudo foi avaliar a influência da creatina na melhora da capacidade funcional de mulheres idosas. As
participantes foram distribuídas em dois grupos; o grupo controle com mulheres de faixa etária de 60 a 71 anos e o grupo teste com mulheres de
faixa etária de 60 a 70 anos, onde ambos realizavam atividades físicas, duas vezes por semana, durante quatro semanas. A ingestão da creatina foi
realizada durante o período de 1 mês. Foram realizados medidas antropométricas, dosagem de creatinina e o teste time up and go (TUG). Os
dados foram analisados pelo Graphpad Prisma 5.0. O nível de significância foi de (p < 0,05). As alterações verificadas na dosagem de creatinina, no
percentual de gordura, na circunferência abdominal, na massa muscular e no teste TUG dos dois grupos, controle e o teste, não foram
estatisticamente significantes, sendo que no teste TUG foi observada uma pequena diferença entre o grupo controle e grupo teste após a ingestão
da creatina e houve uma discreta diminuição no percentual de gordura no grupo teste após a ingestão do suplemento em questão. Assim, o
presente estudo mostrou que através da ingestão repetida de creatina foi possível notar uma discreta tendência a melhora na capacidade
funcional, além de uma diminuição do percentual de gordura. Ainda que nos demais parâmetros não tenha sido observada nenhuma alteração
significativa, no entanto, mostrou-se uma tendência para melhoras no desempenho físico. Porém, vale a pena ressaltar que, seria de grande valia
continuar tais observações por um período de tempo mais abrangente. Como sugestão, em estudos futuros deveria haver um controle alimentar,
maior tempo de intervenção associado a uma ingestão de creatina de acordo com o protocolo sem nem um tipo de adaptação, levando em
consideração que cada idosa tem sua própria história de vida e sua individualidade biológica.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Biomedicina

32

Titulo:

Investigação de leveduras em excretas de pombos em uma empresa de saúde privada

33

Autor(es) Carolina Xavier Lima Brito; Gilmar de Jesus Reis Lemos; Italo Ramon Araújo Amorim; Sirlei Garcia Marques; Tania Maria
Novaes Gaspar
E-mail para contato: carolina.brito@estacio.br
IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS
Palavra(s) Chave(s): Fezes de pombos; Centro de saúde; Leveduras oportunistas
RESUMO
Diversos fungos leveduriformes podem ser encontrados no trato gastrointestinal e nas fezes de pombos, como os dos gêneros: Candida,
Cryptococcus, Rhodotorula, Histoplasma, Trichosporon, Malassezia e Saccharomyces. Assim, o trabalho tem como objetivo identificar as espécies
de leveduras encontradas nas excretas de pombos em áreas próximas a uma empresa privada de saúde. Realizou-se um estudo descritivo analítico
longitudinal das amostras ambientais constituídas de fezes de pombos, coletadas nas proximidades de uma empresa de saúde privada no
município de São Luís, Maranhão. Foram incluídas no estudo todas as amostras ambientais colhidas nas proximidades da empresa (telhado,
marquises, ar condicionado, exaustor e para peito das janelas), tendo como critério de seleção a observação a olho nu de áreas contendo os
substratos ambientais, suspeitas de excretas de pombos. Desta maneira, foram analisadas 40 amostras, 10 frescas e 30 secas. Em 30% das
amostras houve crescimento de leveduras; destas positivas, 33,33% eram de Candida parapsilosis, 16,66% de Candida glabrata, 8,34% de Candida
colliculosa, 33,33% de Rhodotorula sp. e 8,34% de Saccharomyces sp. Observou-se que tanto em fezes secas quanto excretas úmidas houve o
crescimento de leveduras. Este estudo permitiu concluir que leveduras patogênicas estão presentes em excretas de pombos da nossa cidade,
como as do gênero Candida, Saccharomyces e Rhodotorula. Vale ressaltar que estes microorganismos estão relacionados a patologias envolvendo
seres humanos, podendo causar meningites, endocardites, peritonite, fungemia dentre outras, e que, dependendo do estado imunológico do
paciente e do tratamento, podem levar a morte. Outro ponto importante é que a maioria das leveduras que estão presentes nas fezes de pombos
são fungos oportunistas e estão dispostos em áreas próximas a hospitais e centros de saúde, com isso deve ser feita a devida higienização, para
evitar acúmulo de excretas de pombos no ambiente, e consequente contaminação e complicações para os pacientes.
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RESUMO
A doença de Huntington (DH) é uma desordem neurodegenerativa causada por uma mutação genética no cromossomo 4p16.3, no gene HTT. Não
existe cura para a DH e o tratamento é paliativo. Sendo assim, objetivou-se investigar os fármacos utilizados por portadores da DH em um
município da zona da mata mineira. Foram entrevistados seis portadores da DH, e seus cuidadores, residentes em um município da zona da mata
mineira, ambos com histórico familial e idade de início da DH. O questionário aplicado interrogou sobre os medicamentos utilizados pelos
pacientes. Os seis indivíduos investigados fazem uso de antipsicóticos típicos e atípicos, ansiolíticos benzodiazepínicos e antidepressivos. O tempo
de uso da medicação variou de 1 mês a 12 anos. Com relação ao quadro clínico dos pacientes e o uso dos fármacos, dois pacientes relataram que
o uso de Haloperidol trouxe redução na agitação e rigidez muscular. Um dos pacientes relatou melhora nos sintomas de agressividade e agitação
com o uso de Olanzapina e aumento de apetite. O uso de fluoxetina apresentou melhora no quesito aumento de iniciativa própria e diminuição da
tristeza, além de disfunção sexual. A classe dos antipsicóticos apresenta uma maior frequência de prescrição para tratamento paliativo relacionado
à demência. Os antipsicóticos são utilizados cronicamente, inclusive pelos indivíduos deste estudo. Dentre os antipsicóticos atípicos, a Olanzapina
é um forte bloqueador dopaminérgico não seletivo. Em comparação com Haloperidol, este fármaco é menos eficiente para bloquear receptores
D2, apesar de existirem efeitos adversos como o aumento de peso, sonolência e/ou insônia. Os antidepressivos indicados são a Fluoxetina e
Imipramina, que agem contra perturbações afetivas. Os benzodiazepínicos têm sido usados para melhorar os movimentos coreiformes associados
a esses transtornos. O difícil acesso aos profissionais especializados para atender os indivíduos acometidos pela DH faz com que muitos portadores
da doença utilizem a mesma medicação durante vários anos. As classes farmacológicas com maior e menor frequência utilizadas pelos portadores
foram respectivamente antipsicóticos e ansiolíticos benzodiazepínicos, sendo a primeira classe mais indicada para o tratamento de distúrbios de
movimentos e cognitivos. A segunda classe tem como maior indicação para tratamento de sintomas comportamentais.
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RESUMO
O climatério é caracterizado como o período de transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva na vida da mulher. Esta fase, na maioria das
vezes, vem acompanhada de mudanças endócrinas, biológicas e clínicas, das quais podemos citar o Hipotireoidismo. Este por sua vez, definido
como um estado clínico resultante de quantidade insuficiente de hormônios circulantes da tireóide para suprir uma função orgânica normal, pode
ser subdividido em Subclínico e Clínico. A doença auto-imune da tireoide, em especial a Tireoidite de Hashimoto, é o fator principal que sustenta o
Hipotireoidismo. Autoanticorpos anti-TPO e anti-TG apresentam-se elevados na grande maioria dos casos de Tireoidide de Hashimoto,
funcionando como marcadores da doença. Objetiva-se neste trabalho avaliar a prevalência de Hipotireoidismo de origem auto-imune em
mulheres de 40 a 65 anos, que não façam terapia de reposição hormonal e sem diagnóstico de qualquer disfunção tireoidiana. Após entrevista
prévia foram selecionadas, por conveniência, 16 mulheres de acordo com os critérios de inclusão, coletada amostra de sangue venoso e dosados
os hormônios TSH e T4 Livre assim como o anticorpo Anti-TPO. A idade média das mulheres foi de 50,12 anos, todas residentes no estado, a
maioria branca (68,75%), casadas e solteiras (46,66%) e nível de escolaridade média e superior distribuídos igualmente (43,75%). Nenhuma era
tabagista ou fazia uso de álcool. Das mulheres analisadas 31,25% apresentaram alguma doença pré-existente, destas, 60% apresentaram
hipertensão arterial e 40% hipercolesterolemia. Os achados laboratoriais demonstraram uma incidência de 18,75% de anticorpos Anti-TPO
positivos assim como uma prevalência de 6,25% tanto para Hipotireoidismo Clínico quanto para Subclínico. A prevalência considerável de anti-TPO
deve ser notada devido à sua maior taxa de progressão para hipotireoidismo clínico em relação a uma população normal e devido ao fato desta
condição clinica ser mais prevalente em mulheres na fase do climatério. Diante disso, observa-se a importância da dosagem do anticorpo anti-TPO
na elucidação e diagnóstico da doença auto-imune da tireoide.
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RESUMO
A preservação e cuidado com a água é de fundamental importância, já que esta é indispensável para a vida humana e pode ser considerada a
matéria-prima básica e imprescindível às diversas atividades do homem. Quando não devidamente tratada ou manuseada, uma série de
inconveniências pode ocorrer, tais como as doenças intestinais. Objetivou-se com esta pesquisa, avaliar a qualidade microbiológica e química das
águas para consumo humano provenientes de quatro poços que abastecem a comunidade do bairro Gapara, de São Luís-MA. As amostras foram
coletadas em maio de 2015, oriundas de 4 poços artesiano do referido bairro, foi realizado a coleta da torneira da saída do poço. As análises físicoquímica, como a valor de pH, turbidez e temperatura foram determinados utilizando-se pHmetro, turbidímetro e termômetro a laser,
respectivamente, e a análise microbiológica foi realizada aplicando-se o método de determinação da presença do grupo coliformes com o uso do
reagente Colilert®. Após as realizações dos testes, estes foram comparados com as normas da Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
Para os resultados de parâmetros físico-químicos obteveram-se valores de acordo com os padrões de potabilidade. Por outro lado, os resultados
apontaram elevados níveis de contaminação microbiana nos poços: 50% das amostras atestaram presença de coliformes totais e de Escherichia
coli. Os resultados das avaliações físico-químicas e microbiológicas se fazem necessárias, pois desta forma, pode-se assegurar a potabilidade da
água disponível para consumo, pois qualquer pessoa que dela usufruir poderá estar segura em relação a problemática oriunda da falta de controle
de tratamento. Sendo assim, podemos observar a importância da análise dos recursos hídricos de forma regular na comunidade, do contrário, a
água contaminada oferece grandes perigos a saúde humana através da ingestão, higiene pessoal, preparação de alimentos, atividades industriais e
de lazer. As doenças mais comuns são a febre tifóide, disenteria, o cólera, diarréia, hepatite infecciosa e giardíase. Portanto, as avaliações feitas na
água são essenciais para a definição do tratamento correto conforme sua qualidade para que possam atender aos padrões recomendados de
consumo público.
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RESUMO
Cerca de 10 Exp 30 espécies microbianas habitam a superfície da terra, sendo que somente os procariotos representam mais de 10 Exp 8
genoespécies, constituindo a mais parte das espécies viventes na Terra. Destas espécies muitas são produtoras de enzimas com aplicações
biotecnológicas. As enzimas com aplicações biotecnológicas apresentaram um valor de mercado de cerca de 1 bilhão de dólares em 2012, com
crescimento de 6,6% ao ano. Entre as classes de enzimas hidrolíticas microbianas destacam-se as celulases. Embora as celulases sejam
amplamente descritas em praticamente todos os grupos de organismos, são em microrganismos que as celulases têm apresentado as mais
diversas aplicações no campo da biotecnologia. Tais enzimas podem ser empregadas nas indústrias têxteis, de alimentos e bebidas, de polpa de
papel, na formulação de detergentes e na produção de bioetanol. Este trabalho visa isolar e identificar bactérias e fungos produtores de celulase
presentes em amostras ambientais da Mata Atlântica, no município de Petrópolis – RJ. Para isso, foram coletadas amostras de solo de 10 cm de
profundidade. O material coletado foi acondicionado em gelo e levado para o laboratório de biologia localizado na Universidade Estácio de Sá,
campus de Petrópolis-RJ. Inicialmente, foram separadoas cerca de 10 gramas da amostra de solo, adicionado 5 ml de água destilada estéril e o
misturado foi homogeneizado em agitador rotatório de bancada por cerca de dois minutos. Em seguida a amostra foi centrifugada por seis
minutos a uma velocidade de 6000 rpm e o sobrenadante empregado para semear placas de meio Luria-Bertani (LB)-Ágar por meio de
esgotamento. Após crescimento em estufa a 28°C por cerca de 72 horas, as colônias crescidas foram isoladas em novas placas de LB-Ágar e
identificadas. Foram isoladas 100 colônias e armazenadas em meio LB e glicerol 35% a -20°C. A fim de identificar os microrganismos produtores de
enzimas celulolíticas, as respectivas colônias foram crescidas em meio específico contendo carboximetilcelulose (CMC) como única fonte de
carbono nas condições de 28°C por cerca de 72 horas. Após este período foram adicionados cerca de 10 ml de corante Vermelho Congo, o qual
cora com o composto CMC. Desta forma, o microrganismo que sintetizar e secretar a enzima celulose apresentará um halo transparente ao redor
da colônia, indicando a degradação do CMC pela celulase microbiana. Foram identificadas cinco colônias bacterianas e uma colônia fúngica com
atividade celulolítica. Estes resultados mostram o solo da Mata Atlântica como uma potencial fonte de prospecção de microrganismos com
potencial biotecnológico enzimático. Análises subsequentes serão conduzidas para identificar as espécies microbianas, por meio de
sequenciamentos do gene rRNA 16S, e a avaliar os aspectos enzimáticos das enzimas celulases acerca de suas atividades em diferentes condições
de temperaturas, pH, concentração de íons e substratos.
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RESUMO
A importância da caracterização sócio-ambiental está na formulação de ideias e conhecimentos científicos voltados à elaboração de
políticas públicas que almejem a exploração do ambiente de forma sustentável. O objetivo desse estudo foi investigar as características
sócio-ambientais e a utilização do plantio consorciado com a leguminosa amendoim forrageiro em pequenas propriedades no município do
Bujari, Acre. A pesquisa correu em vinte propriedades, e coleta dos dados referida por um questionário semi-estruturado. Os dados foram
tratados estatisticamente através do Access 2010 e SPSS. Verificou se que a média da área total das propriedades foi de 59,8 hec, sua maior
utilização foi o pasto com valor médio de 32,2 seguido de 23,45 de área nativa e 7,9 para agricultura. A quantidade média de gado ficou com
50,25 gado/hec. O tamanho médio familiar ficou em torno de 4 a 5 pessoas (60%). Entretanto, apenas 5% dessa composição contribuem com
trabalho na propriedade. No manejo da propriedade, 65% conhecem a utilização da leguminosa como fator de melhoramento do solo, mas
apenas 20% a utilizam. 88% relataram o interesse na utilização e o principal fator seria o aumento na produtividade animal (50%) seguido da
conservação do solo (43%). Com relação à legislação ambiental, 35% relataram conhece-la através dos meios de comunicação e 60% já teve
contato com a fiscalização ambiental. Muitos mostraram preocupação com a fiscalização ambiental sendo que o foco principal está na
perda da área produtiva (60%) pelo descumprimento com a legislação, 40% dos proprietários relataram que o melhor incentivo para a
propriedade seria apoio financeiro, 30% fornecimento de equipamentos e mudas e 30% de apoio técnico. Conclui-se, que o plantio
consorciado utilizando amendoim, embora conhecido, é subutilizado. Há um grande interesse na adoção de um manejo mais sustentável com um
maior apoio técnico, financeiro e em conformidade com a legislação ambiental.
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RESUMO
Ixora truncata Müll. Arg., espécie de Rubiaceae endêmica do Brasil, foi descrita originalmente em 1881, com base em exemplares coletados 1877.
Trata-se de uma espécie rara e com ocorrência registrada para os estados do Ceará, Maranhão e Tocantins. O reencontro da espécie em seis
localidades no Planalto de Ibiapaba no Ceará, após mais de 70 anos desde a última coleta nesse estado possibilitou conhecer e descrever aspectos
morfológicos antes desconhecidos, como detalhamento do hábito, colorações de estruturas reprodutivas e caracterização do fruto. São
apresentadas informações sobre o ambiente de ocorrência da espécie, dados fenológicos e estado de conservação. Foram revisadas exsicatas em
coleções de herbários e localizados 14 exemplares da espécie provenientes dos estados do Ceará (10 exemplares), Maranhão (3) e Tocantins (1).
Expedições a campo realizadas no estado do Ceará possibilitaram localizar populações da espécie no Planalto de Ibiapaba, nos municípios de
Tianguá, Ubajara e Ibiapina. Os espécimes coletados foram georrefenciados, fotografados e depositados em herbários. Foram registrados aspectos
gerais sobre as populações e seu habitat. O estado de conservação foi definido conforme categorização adotada pela IUCN. A área de ocorrência
de remanescentes de Floresta Atlântica, também denominada de Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular no Planalto de Ibiapaba, em
grande parte protegida no PARNA de Ubajara, representa o ambiente mais significativo para a conservação de I. truncata. Mesmo fora do parque
foi possível encontrá-la em meio a pequenos remanescentes florestais, o que indica uma certa valência ambiental. Pode-se afirmar que a espécie
está associada a ambientes mais úmidos em meio a regiões de matriz mais árida. Com a caracterização do fruto no presente trabalho, a espécie
passa a ter sua descrição completa. I. truncata foi coletada com flores entre julho e dezembro e em frutificação entre novembro e dezembro. Nos
trabalhos de campo detectou-se que a espécie é conhecida popularmente em sua área de ocorrência no Ceará como jurumbaré. A espécie é aqui
apontada como fora de perigo de extinção.
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RESUMO
O Méier é um bairro residencial da zona norte do Rio de Janeiro, com um bom desenvolvimento local. A principal praça é o Jardim do Méier, um
marco da urbanização do subúrbio, construída em 1916, na administração do prefeito Azevedo Sodré. No entanto, o local só foi reconhecido como
área pública em 1975. A praça sofre, como todo centro urbano, de mazelas típicas da falta de estrutura, planejamento e investimento. As praças
públicas representam uma opção de lazer, descontração e socialização, oferecendo atividades recreativas, para todas as idades. Com a
modernização desses locais, surgiram mini academias ao ar livre, visando proporcionar aos moradores a opção de cuidado com o físico e a saúde,
por meio da prática do exercício, como meio de obter qualidade de vida e bem estar, combatendo o sedentarismo. Nas últimas décadas, têm sido
recorrente na literatura científica nacional e internacional, a constatação da contaminação de ambientes públicos abertos à comunidade por
parasitas com potencial zoonótico e propagadores de infecções humanas. Os geohelmintos são parasitas que podem infectar o homem,
entretanto, para que ocorra o embrionamento e, assim tornem-se infectantes requerem obrigatoriamente um período no solo com condições
adequadas, principalmente, de temperatura e umidade. No solo, os parasitos são encontrados de forma resistente e persistente, pois possuem
estruturas que vão ajudar na sua conservação, manutenção e sobrevivência. Assim, quando encontram condições no ambiente, conseguem fechar
o seu ciclo biológico, contribuindo na sua transmissão e dispersão, proporcionando uma elevada predominância de ovos no local. Este trabalho
objetivou realizar um levantamento de formas parasitárias infectantes em areia da praça pública Jardim do Méier, no bairro Méier, cidade do Rio
de Janeiro – RJ (Brasil), a fim de contribuir como forma de alerta à população sobre a possibilidade de infecção parasitária através do contato com
a areia de praças públicas contaminadas. Foram realizadas 9 coletas de areia próximas aos brinquedos infantis da praça, no período de agosto a
setembro de 2014. Para a coleta utilizou-se uma colher de jardinagem, sendo as amostras de areia retiradas e colocadas em sacos plásticos novos
de uso doméstico, os quais foram devidamente identificados com o nome de cada brinquedo correspondente ao local de cada coleta, sendo
acondicionados em refrigeração e transportados no período de no máximo 24h ao Laboratório de Parasitologia da Universidade Estácio de Sá,
Campus Vargem Pequena/RJ. No Laboratório, cada amostra de areia foi pesada, e de cada uma foi retirada 150g para ser realizada a pesquisa
parasitológica, através do emprego da técnica do Método de Hoffmann, sendo analisadas no total 45 lâminas preparadas a partir dos materiais
coletados. De acordo com a pesquisa parasitológica, foram observados ovos de helmintos identificados como Ancilostomídeos sp., Enterobius sp.,
Toxocara sp. e Trichuris sp. A partir dos resultados encontrados, verificou-se a presença de estruturas parasitárias no solo da praça pública
estudada, indicando o risco potencial de transmissão de infecções parasitárias à população sendo necessárias ações preventivas e medidas de
controle sanitário nessas áreas.
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RESUMO
A infecção hospitalar (IH) é definida como aquela adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo
após a alta quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Normalmente, é desenvolvida após o desequilíbrio da
microbiota bacteriana humana pela aplicação de métodos invasivos e/ou do contato com a própria microbiota hospitalar. A infecção é causada
por microrganismos existentes no ambiente hospitalar, em outros ambientes e mesmo no próprio organismo. A infecção é resultante da interação
entre: os microrganismos, sua fonte de transmissão e o hospedeiro. Em outras palavras, a infecção depende da quantidade de microrganismos que
atinge o indivíduo, da capacidade deste germe em causar infecção, do seu modo de transmissão e da resistência imunológica do indivíduo. A maior
complicação da infecção hospitalar é o fato de poder acarretar problemas médicos adicionais, como a necessidade de re-intervenção cirúrgica, reinternação ou a ocorrência de efeito colateral relacionado ao antibiótico administrado. A prevenção pode reduzir o número de pacientes
acometidos pela infecção e deve ser um esforço de todos: profissionais de saúde, visitantes e pacientes. No Brasil, as medidas de prevenção de
infecções hospitalares passaram a ter maior evidência a partir da Lei Federal 9.431, de 06/01/97, que obriga a todos os hospitais brasileiros a
possuírem uma Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, assim como a obrigatoriedade da Instauração e a manutenção de um Programa
de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), que tem como objetivo diminuir ao máximo as infecções através de ações desenvolvidas pelo
próprio programa. Para o desenvolvimento de um Plano de Controle é de grande valia o conhecimento dos principais microorganismos que podem
estar envolvidos como agentes etiológicos das infecções hospitalares. Com o objetivo de obter informações sobre os principais microorganismos
isolados e identificados em hemoculturas de pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo em um Hospital Público no município do Rio
de Janeiro, foi realizada uma pesquisa com levantamento de dados dos resultados obtidos das amostras de sangue dos pacientes internados no
período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015. Foram analisadas 212 fichas catalográficas com resultado positivo para hemocultura, onde foi
observado que 19,8% das amostras (n=42), apresentaram a bactéria Staphylococcus epidermids, sendo seguida pela presença de Staphylococcus
aureus em 19,3% das amostras (n=41). O Staphylococcus epidermids faz parte da microbiota normal da pele e, é o representante mais frequente
como causador de infecções associadas a dispositivos médicos e sepse hospitalar, pois essa bactéria tem a capacidade de forma biofilmes em
superfícies inertes como cateteres, próteses e outros materiais hospitalares e biomateriais. Já o Staphylococcus aureus, pode não ficar restrito
apenas à pele. Se invadir a circulação sanguínea, poderá atingir qualquer órgão, desencadeando infecções graves, sepse e choque séptico. A
Klebsiella pneumoniae, também foi isolada em 16,5% das amostras analisadas (n=35), e trata-se de uma bactéria que pode causar infecções
hospitalares, principalmente em feridas e equipamentos urinários, atingindo mais comumente, doentes imunologicamente deprimidos. Foram
também isolados nas hemoculturas analisadas os seguintes microorganismos: S. haemolyticus, E. coli, E. faecalis, P. mirabilis, E. aerogenes, E.
faeciun, S. marcescens, S. capitis e P. aeruginosa. Desta forma conclui-se que atualmente mesmo com todo esforço empenhado em tecnologias, a
infecção hospitalar continua sendo uma das grandes causas dos registros de óbitos e, a principal arma dos profissionais da saúde é a prevenção
onde o hábito de lavagem das mãos, o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S) e o cuidado na desinfecção de equipamentos e
ambientes pode mudar essa triste e preocupante realidade.
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RESUMO
A importância histórica e impacto que o fenômeno esporte tem evidenciado junto a sociedade tem gerado e provocado discussões acerca da sua
gestão, principalmente no que tange ao setor público. Como direito social, no qual o artigo 217, da Constituição Brasileira de 1988, assume como
dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, , o que leva tal fenômeno estar imerso em muitas
legislações no âmbito público junto as entidades e instituições responsáveis diretas para sua implementação, produção e gestão das políticas
voltadas ao esporte. Portanto, é fundamental o enfoque de um ordenamento legal capaz de garantir o amparo regulatório para o fomento e a
implementação de políticas públicas consistentes, orientando as mudanças necessárias na gestão municipal de esporte. Segundo vários autores o
esporte enquanto fenômeno social, traz o envolvimento do Estado para o seu desenvolvimento na área de política pública configurando um amplo
objeto de análise a ser abordado sob várias perspectivas, sejam governamentais, avaliação de programas, regulamentação, implementação,
aplicação de recursos públicos, modelos e formas de gestão das entidades responsáveis pelo fomento do esporte. O objetivo deste trabalho foi
refletir sobre o esporte, analisando as Leis Orgânicas dos 13 municípios pertencentes a UMMES (União dos Municípios da Média Sorocabana) do
Estado de São Paulo, identificar e verificar um ordenamento legal e regulatório de políticas públicas para o esporte. O método constituiu-se uma
abordagem qualitativa, através da análise documental. O acesso aos documentos foi obtido por meio dos sitios de internet das prefeituras
municipais. A partir desses documentos foi realizada uma análise considerando a natureza e a lógica do contexto de forma a propor a
compreensão do fenômeno em questão, o que permitiu a apreensão e a reflexão sobre alguns aspectos e fatores na construção e gestão de
políticas públicas para o esporte. Os resultados identificaram que 10 municípios apresentaram Leis promulgadas entre 1990 a 1993, uma em 1999
e 2000 e uma não foi possível analisar, sendo que revisões e atualizações das respectivas leis aconteceram no período entre de 2004 a 2010, com
exceção de uma, revista em 2013. Verificamos que quatro municípios apresentam textos idênticos. De forma geral, os textos legais propõem
estímulo ao esporte com base na Constituição; garantem espaços de pessoas e deficientes nas atividades esportivas, construção e manutenção de
espaços esportivos para a sua prática. Também apontam ainda para o incentivo da prática do esporte formal e informal, visando a promoção,
integração, educação e preservação da saúde. Em relação as dimensões do esporte, dois municípios apresentaram referências aos recursos
orçamentários ao esporte educacional, participação e o alto rendimento e, apenas um município apresentou a composição, funcionamento e
atribuições do Conselho Municipal de Esporte. Foi identificado também que três procuram estimular o esporte através das aulas de Educação
Física aplicadas na rede oficial de ensino. Diante disso, foi possível concluir que compreender o esporte em bases conceituais se apresenta de
forma confusa, generalizada e equivocada o que acreditamos gerar dificuldades no processo de implementação das políticas públicas,
necessitando assim de uma revisão e maior aprofundamento no processo de elaboração das leis municipais em específico para contribuir para a
viabilidade e exequibilidade coerente e voltadas as reais necessidades, considerando as especificidades e as peculiaridades de cada um dos
municípios envolvidos.
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RESUMO
A razão entre o comprimento do segundo e do quarto dedo da mão direita (R2D:4D) tem sido considerada importante marcador fenotípico da
exposição de hormônios sexuais esteroides em vertebrados durante o período intrauterino. Neste contexto, em seres humanos, quanto maior a
razão 2D:4D, menor a exposição fetal a testosterona, condição que influencia características comportamentais e fisiológicas, eleva o risco de
obesidade entre indivíduos do sexo masculino e reduz a capacidade de desempenho esportivo. Apesar dos parâmetros antropométricos de
circunferências da cintura (CC) e pescoço (CP), relação cintura-quadril (RCQ) e índice de massa corporal (IMC) serem tradicionalmente utilizados
para avaliar o risco de doença cardio-vascular (DCV) e síndrome metabólica, sua associação com a razão 2D:4D ainda não foi completamente
esclarecida na população brasileira. O objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre a razão 2D:4D e os parâmetros antropométricos
classicamente utilizados para avaliar o risco de doenças cardio-metabólicas. Cem voluntários do sexo masculino (H) e oitenta e dois do sexo
feminino (M) entre 20 e 50 anos foram recrutados no campus de uma universidade no Rio de Janeiro e tiveram a CC, CP, RCQ, IMC avaliados
através de trena antropométrica (Sanny) e a R2D:4D identificada com o uso paquímetro científico (Sanny). Adicionalmente foram mensuradas as
pressões arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) através de esfigmomanômetro (Tycos), a glicemia com o uso de glicosímetro
(Roche) e a capacidade aeróbica máxima (VO2 max) pelo teste de banco de McArdle. Embora os valores indiquem risco moderado de DCV em
ambos os grupos, análise estatística com teste t não pareado (p<0,05) mostraram que não houve diferença significativa entre homens e mulheres
nos parâmetros de idade (H: 31,77 ± 11,68 x M: 34,04 ± 12,07anos), IMC (H: 25,46 ± 5,202 x M: 25,50 ± 8,131), glicemia (H: 107,7 ± 32,58 x M:
105,7 ± 21,65mg/dl), CC (H:83,86 ± 14,02 x M:80,79 ± 14,51cm), RCQ (H:0,85 ± 0,4 x M:0,78 ± 0,09cm) e R2D:4D (H: 0,9688 ± 0,04201 x M: 0,9733
± 0,03401cm) porém, a semelhança da CP (H:38,70 ± 2,415 x M: 33,77 ± 2,792cm; p><0,001) e do VO2 máx (H: 49,61 ± 5,726 x M: 36,51 ±
3,130ml/Kg/min; p><0,001), as pressões média (H:94,25 ± 18,46 x M:83,53 ± 25,79mmHg; p=0,0009), sistólica (H:125,5 ± 20,74 x M:117,1 ±
19,56mmHg; p = 0,007) e diastólica (79,83 ±15,99 x 74,77 ± 13,47mmHg; p=0,0265) das mulheres foi significativamente menor do que a
encontrada em homens. Análises de correlação de Pearson (p><0,001) demonstram que embora a idade estiveja positivamente associada com a
glicemia (H:r=0,276 e M:r=0,232) e CC (H:r=0,355 e M:r=0,486) em ambos os sexos, somente no grupo das mulheres este parâmetro mostra-se
positivamente associado com o RCQ (r=0,431), IMC (r=0,221) e CP (r=0,232). Em ambos os grupos a CC esteve positivamente associada com a PAM
(H:r=0,281 e M:r=0,335) e a glicemia (H:r=0,355 e M:0,208) porém somente entre indivíduos do sexo masculino a CC apresentou associação
positiva com a R2D:4D (r=0,267) e negativa com o VO2 máx (r=-0,348). Os resultados confirmam que, em ambos os sexos, a circunferência de
cintura e a idade representam importantes parâmetros para identificação do risco cardiovascular pois encontram-se diretamente associados entre
sí e com alterações da glicemia e da pressão arterial. Além disso, sugerem que entre indivíduos do sexo masculino, quanto menor a R2D:4D, menor
a tendência de deposição de gordura visceral justificando a inclusão da R2D:4D no conjunto de parâmetros antropométricos utilizados para avaliar
o risco de
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RESUMO
A utilização dos indicadores antropométricos é uma forma simples e eficaz para avaliação do risco cardiovascular. O índice de massa corporal
(IMC) é comumente utilizado para detectar a obesidade geral e o perímetro da cintura para determinar se há obesidade abdominal. No Brasil as
doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade, estando associadas à fatores de risco como dislipidemia, tabagismo,
sedentarismo e obesidade, particularmente quando há acúmulo central de gordura. Este cenário epidemiológico vem se agravando não só na
população adulta, mas também, na população infantil e adolescente, o que é importante, pois há um aumento no risco de a criança obesa
permanecer nessa condição quando adulta. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o IMC e o perímetro da cintura de indivíduos
residentes da Zona Sul do munícipio do Rio de Janeiro, além de verificar a correlação das variáveis analisadas. A amostra foi composta por 118
indivíduos, 44 homens e 74 mulheres, com média de idade de 44 ± 17 anos (min. 16; máx. 85) todos residentes do bairro de Copacabana. Para a
medida da massa corporal utilizou-se uma balança digital da marca Plenna, com precisão de 100g e para a medida da estatura um estadiômetro
portátil da marca Alturaexata, com precisão de 0,1 cm. O perímetro da cintura foi verificado entre a última costela e a crista ilíaca. Para a
classificação do IMC considerou-se com sobrepeso aqueles indivíduos com valores entre 25 e 29,9 kg/m² e obesidade ≥ 30 kg/m². Para o perímetro
da cintura considerou-se risco (R) valores ≥ 94 cm e ≥ 80 cm, como também risco muito aumentado (RMA) valores ≥ 102 cm e ≥ 88 cm para
homens e mulheres, respectivamente. Os resultados desse estudo demonstram que o IMC e o perímetro da cintura apresentaram elevada
concordância expressa através da correlação de Pearson (r = 0,87) (p<0,001). Mais de 50% da amostra apresentou excesso de peso, sendo 38% dos
indivíduos avaliados classificados com sobrepeso e 13% como obesos. O gênero masculino apresentou maior incidência de excesso de peso
quando comparado com o feminino (61% para 44%). Em relação ao perímetro da cintura 20% dos homens apresentaram RMA e 25% R, já as
mulheres 19% apresentaram RMA e 28% R, ou seja, há um relativo equilíbrio entre o gênero feminino e o gênero masculino, neste estudo, para o
desenvolvimento de doenças cardíacas e diabetes tipo II devido ao acúmulo de gordura central. Por fim, os dados demostraram que
aproximadamente a metade da população avaliada não se encontra em condições saudáveis relacionadas ao peso corporal e a localização da
gordura, sendo necessária a mudança no estilo de vida dos moradores do bairro de
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RESUMO
No futebol moderno, a capacidade física é tão importante quanto o desenvolvimento das habilidades técnicas e táticas. A velocidade é uma
valência física determinante para o atleta de futebol de alto rendimento, porém, poucos estudos compararam o desempenho de atletas de
diferentes categorias etárias. Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar o desempenho em testes de corrida de 10m e 30m em jogadores
de futebol em diferentes categorias etárias. A hipótese inicial é que jogadores profissionais seriam mais velozes que jogadores da categoria sub-20.
Para responder ao objetivo, a amostra foi composta por 72 atletas do sexo masculino do Fluminense Football Club divididos em diferentes
categorias; Profissional (n = 30; idade: 26,0 ± 4,4 anos; Massa corporal: 77,7 ± 8,6 kg; Estatura: 179,7 ± 7,1 cm, Percentual de gordura: 11,3 ± 1,3
%) e Sub - 20 (n = 42; Idade: 18,9 ± 1,8 anos; Massa corporal 72,6 ± 8,1 kg; Estatura: 179,0 ± 8,4 cm, 12,0 ± 1,8 % de gordura). Os participantes
foram submetidos a testes de velocidades para as distâncias de 10 e 30 metros no início, meio e fim da temporada de 2007. Para medida do
tempo para realização do percurso de 30 metros, foi utilizado um sistema de barreira fotoelétricas (Race time, Microgate, Itália), colocadas no
local de partida e ao final da distância, sendo os tempos mensurados com precisão de milésimos de segundo. O protocolo do teste de velocidade
foi previamente descrito e validado. Para minimizar as possibilidades de erros durante os testes de Tempo de percurso para 10 metros e Tempo de
percurso para 30 metros, foram adotadas as seguintes estratégias: a) antes dos testes os participantes receberam instruções sobre a rotina de
coleta de dados; b) Instruções padronizadas a respeito da técnica da saída; e c) Encorajamento verbal. Cada participante teve duas tentativas para
cada distância com um intervalo de três minutos entre cada tentativa e um intervalo de 10 minutos foi adotado antes do teste para a próxima
distância. O melhor teste de cada atleta na temporada foi utilizado na análise de dados. A categoria profissional foi superior de forma significativa
para o tempo na distância de 30 metros (4,084 ± 0,20 seg.) quando comparada a categoria juniores (4,264 ± 0,13), no entanto essa superioridade
não foi demonstrada para o tempo na distância de 10 metros (p > 0,05). Pode-se concluir que a velocidade é uma importante variável para o
desempenho de jogadores de futebol profissional, isso é demonstrado através dos resultados mais expressivos do jogador profissional quando
comparados aos de jogadores pertencentes ao mesmo clube, no entanto em categoria etária inferior.
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RESUMO
Observa-se, contemporaneamente, aumento considerável do comportamento tipicamente sedentário que acomete não somente indivíduos
adultos, mas também crianças e adolescentes. Esse comportamento parece estar diretamente ligado à falta de participação em programas de
exercícios físicos e esportivos e consequentemente a déficits de experiências motoras, o que, de certa forma, pode vir a ter implicações nos níveis
de coordenação motora e de promoção e manutenção da saúde. Assim, conhecer e acompanhar o processo de desenvolvimento motor de
adolescentes pode contribuir para a promoção de estratégias e políticas públicas que favoreçam a sua inclusão em programas de exercícios físicos
ou esportivos. Com o objetivo de avaliar o nível de coordenação motora de adolescentes participaram desse estudo 92 adolescentes do quinto
ano de uma escola pública federal com idade média em anos de 10,34 (DP= 0,45) sendo 53 (58,89%) do sexo masculino. Para conhecer o perfil
desses participantes quanto as suas atividades diárias foi aplicado questionário de estilo de vida. Para avaliar a coordenação motora foi utilizada a
bateria de teste Korperkoordination Test fur Kinder (KTK) constituída por quatro itens: a) Equilibrar-se andando de Costas; b) saltos monopedais; c)
saltos laterais; d) transposição lateral. O quociente motor (QM) de cada item é obtido comparando o desempenho individual a uma tabela de
valores normativos. Assim, o quociente motor total (QMT) obtido resulta do somatório dos quocientes motores também comparados a uma
tabela normativa. O QMT de cada participante foi classificado pelas normas de referência divulgada pela Secretaria de Estado de Esporte da
Juventude de Minas Gerais (SEEJ/MG). Foram avaliadas medidas antropométricas como peso e altura. Os dados foram produzidos durante as aulas
de Educação Física com o consentimento da instituição, professores e pais. Foram analisados através de estatística descritiva e utilizado teste t
para amostras independentes. Apresentam-se neste resumo os resultados parciais. Dentre os participantes 59 (65,60%) praticam esporte além das
aulas de educação física. O estado nutricional mostrou-se, em média, eutrófico tanto para os meninos (19,07; DP= 5,38) quanto para as meninas
(18,21; DP= 4,92). Em relação à coordenação motora, tanto a média do resultado do QMT (385; DP= 48,73) quanto das meninas (364,28; DP=
39,38) e meninos (397,98; DP= 49,87) foram classificados como muito bom. Esses valores não se mostraram diferentes significativamente (p
< 0,01). Houve correlação negativa e fraca do QMT com o IMC, mas positiva e forte com a prática de esporte. Sabe-se, atualmente, da importância
do processo de ensino- aprendizagem bem como das influências negativas do sedentarismo e da falta de oportunidade para o desenvolvimento
motor. Ademais, sabe-se que fatores biológicos como, por exemplo, a maturação pode influenciar esse desenvolvimento. Percebeu-se assim,
nesse estudo, que a coordenação motora está mais bem desenvolvida em adolescentes que praticam esportes do que aqueles que possuem
maiores valores de IMC, mas que ambos estão em boas condições de coordenação motora. Assim, faz-se necessário atenção ao IMC e a
necessidade de oferecimento de oportunidades para a prática de esportes. Como foram usados dados normativos da SEEJ/MG para o KTK,
reafirma-se a necessidade de estudos com populações maiores para que esses valores expressem de fato uma possibilidade de classificação da
coordenação motora de jovens brasileiros.
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RESUMO
A exposição a períodos de música lenta com ritmo de seis ciclos por minuto é capaz de modular o controle cardio-respiratório provocando
elevação do tônus vagal e redução da atividade simpática. Tal fenômeno, além de reduzir o risco cardiovascular e a pressão arterial de indivíduos
normotensos e hipertensos, também pode beneficiar praticantes regulares de atividades físicas já que permitiria o predomínio dos processos
regenerativos dependentes da atividade parassimpática e necessários a adaptação e prevenção do overtraining. Diante disso, o presente trabalho
pretende investigar o efeito da exposição a música lenta de Johann Sebastian Bach (Ária da 4ª Corda em adaptação do 2º movimento da suíte nº 3
para orquestra, em Ré Maior, adaptada por August Wilhelmj) sobre a recuperação autonômica após o exercício de intensidade moderada. Doze
jovens saudáveis entre 20 e 27 anos foram recrutados no campus João Uchoa da Universidade Estácio de Sá e tiveram a variabilidade de
frequência cardíaca (VFC), parâmetro fidedigno e não invasivo de mensuração da atividade autonômica, avaliada através de software acoplado a
eletrocardiógrafo (Neurosoft com 12 derivações) antes de corrida em esteira realizada a 65% do VO2 máximo por 20 minutos (Pré),
imediatamente após (Pós) e, durante período de cinco minutos de repouso depois do exercício com exposição ao silêncio (SIL) ou, em sessão
realizada outro dia com o mesmo protocolo, em exposição a Ária da 4ª Corda de Bach (MUS). Também foram registrados nos momentos Pré e Pós
durante as sessões de exposição ao SIL ou MUS, as alterações de frequência cardíaca (FC) e ventilatória (FV) e pressão arterial sistólica (PAS) e
diastólica (PAD). Em ambas as sessões, o exercício produziu aumentos significativos sobre os componentes de baixa (LF) e muito baixa frequência
(VLF) e reduções sobre o componente de alta frequência (HF) da VFC indicando diminuição do tônus vagal e aumento da atividade simpática que
também influenciou na elevação significativa da FC, FV e PAS. Apesar de ter havido redução significativa da PAS após o exercício em ambas
condições (SIL: 127,1 ± 16,7 x 111,7 ±7,6 mmHg; MUS: 130,4 ± 15,3 x 108,0 ± 4,49 mmHg; p < 0,05), a PAS verificada após a exposição a MUS foi
significativamente menor do que após o SIL (p < 0,05; ANOVA-RM). Não houve alterações na recuperação da FC (SIL: 132,0 ± 22,25 x 88,14 ±1
2,70 bpm e MUS: 143,6 ± 19,59 x 87,50 ± 12,45 bpm) e da PAD (SIL: 71,21 ± 8,09 x 71,86 ± 7,315 mmHg e MUS: 69,43 ± 9,0 x 71,29 ± 8,0 mmHg)
após o exercício diante da exposição ao SIL ou MUS porém, a redução da FV durante a recuperação só foi significativa na presença de MUS (SIL:
20,4 ± 11,2 x 13,6 ± 5,2 e MUS: 18,2 ± 5,2 x 12,8 ± 3,2; p < 0,05 ANOVA-RM). Da mesma forma, somente após a MUS foi verificado aumento
significativo no componente HF (SIL: 18,43 ± 18,59 x 35,55 ± 23,88 ms2 e MUS: 21,55 ± 20,20 x 45,20 ± 21,20 ms2; p < 0,05 ANOVA-RM) e redução
no componente de VLF da VFC (SIL: 38,38 ± 25,17 x 27,63 ± 21,85 e MUS: 45,66 ± 24,79 x 20,71 ± 20,13 ms2; p < 0,05 ANOVA-RM). Os resultados
indicam que o período de exposição a MUS implementado após o exercício é capaz de aumentar o HF e reduzir VLF, PAS e FV sugerindo que a
música lenta acelere a reentrada vagal e reduza as influencias neuro-endócrinas excitatórias associadas ao exercício físico. Em face do exposto é
possível que o hábito de ouvir música lenta após o exercício, acelere a recuperação autonômica e os processos regenerativos do organismo
contribuindo para adaptações positivas que contribuam para melhorias no rendimento e na saúde humana.
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RESUMO
A suplementação com β-alanina (S-βA) eleva o conteúdo intramuscular de carnosina, molécula capaz de neutralizar o excesso de prótons
produzidos durante o exercício intenso e melhorar o rendimento anaeróbico lático. Apesar da carnosina possuir atividade anti-glicante e antioxidante, sendo capaz de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, exercer efeito hipotensor e influenciar a reatividade vascular dependente
de endotélio, a S-βA já foi envolvida tanto em respostas de vasodilatação como de vasoconstrição que influenciam diretamente a nutrição
tecidual. O objetivo deste estudo foi esclarecer os efeitos da S-βA sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio em jovens saudáveis
e fisicamente ativos (IMC=25,42±2,8). Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá (CAAE: 44902115.5.0000.5284), dez voluntários entre
20 e 30 anos tiveram a reatividade microvascular em resposta a acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e a perfusão
capilar cutânea (PCC) avaliadas através das tecnologias de Fluxometria Laser Speckle (FLS) e de video-microscopia intravital (VMI) e os elementos
do sangue analisados antes e após uma semana de suplementação com 2g diárias de β-alanina (Primaforce, North Carolina). A FLS foi realizada na
microcirculação cutânea do antebraço em 6 doses cumulativas de solução contendo 2% de ACh e administradas durante 10 segundos em
intensidades crescentes de 30, 60, 90, 120, 150 e 180μA através de sistema de micro-iontoforese. A avaliação da HRPO foi realizada nas técnicas
de FLS e VMI após a liberação de manguito inflado em pressão supra-sistólica durante 3 minutos. Após análise estatística com o teste t pareado
(p<0,05), verificamos que dez dias de S-βA são insuficientes para alterar a pressão arterial média (89,25 ± 16,55x 85,13 ±12,22mmHg; p=0,0402) e,
conforme verificado através da FLS, modificar a reatividade microvascular em resposta a ACh e HRPO. Entretanto, através da VMI, verificamos que
a S-βA é capaz de aumentar significativamente no mesmo período a PCC após PORH (141,3 ± 9,3 vs 152,6 ± 10,4 capilares por mm2; p=0,0180)
produzindo semelhante tendência de sua elevação durante o repouso (137,3 ±11,3 ± 26 vs 147,1 ± 10,9 capilares por mm2; p=0,0653). Os
resultados indicam que a S-βA é capaz de elevar em curto-prazo a densidade e a perfusão de capilares da microcirculação sugerindo que a este
procedimento além da reconhecida ação vasculho-protetora, também pode contribuir positivamente para ampliar a distribuição de nutrientes
teciduais, fenômeno importante para o rendimento físico e prevenção de lesões em órgãos
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RESUMO
Apesar de bem evidenciados os efeitos do treinamento aeróbico de intensidade moderada sobre a saúde vascular, ainda não se encontra bem
compreendido o papel do treinamento intervalado de alta intensidade e curta duração (HIIT) sobre a microcirculação sistêmica. Diante dos efeitos
positivos verificados no tratamento portadores de doenças metabólicas, o objetivo do presente estudo é investigar o efeito do HIIT sobre a
circulação sistêmica. Dez voluntários sedentários com idade entre 20 e 30 anos, foram submetidos a treinamento HIIT em cicloergômetro (3 x
30segundos máximos por 1min em recuperação ativa), 3 vezes por semana durante 8 semanas. No início e no final do período de treinamento
foram avaliados a reatividade microvascular dependente de acetilcolina (ACh) e em resposta a hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e os
resultados analisados através de teste t pareado com p<0,05. Nestes mesmos momentos também foram avaliados os elementos do sangue e a
perfusão dos capilares em estado basal e após HRPO. Apesar de promover redução significativa na frequência cardíaca basal (73,67 ± 11,67 x 65,78
± 9,162 batimentos por minuto; p=0,0422) e da resposta de vasodilatação microvascular mediada por ACh em relação ao basal (176,2 ± 65,70 x
129,8 ± 33,27 unidades arbitrárias de perfusão UAP/mmHg;; p=0,0308) o HIIT é capaz de aumentar a perfusão de capilares cutâneos em repouso
(114,7 ± 10,42 x 126,0 ± 13,50 capilares/mm2; p=0,0449) e após a hiperemia (122,6 ± 8,988 x 129,6 ± 11,70 capilares/mm2; p=0,0410) além de
reduzir os níveis plasmáticos de uréia (25,00 ± 7,246 x 21,00 ± 5,766 mg/dl; p=0,0384). Tais resultados sugerem que a metodologia HIIT,
provavelmente por aumentar excessivamente o estresse oxidativo vascular, promove redução na resposta de dilatação dependente de endotélio
na microcirculação que pode ser parcialmente compensada por aumentos na densidade e na perfusão de capilares teciduais. Apesar de promover
melhorias associadas a angiogênese e distribuição de nutrientes teciduais, o treinamento HIIT pode comprometer a capacidade de vasodilatação
microvascular e deve ser implementado com cautela em pacientes portadores de doenças
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RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica é hoje um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e também no Brasil, onde está ligada a maior parte
dos óbitos e é a primeira causa de aposentadoria por invalidez. Outro fator populacional a ser levado em conta é a crescente média de idade da
população brasileira. Sabe-se que os valores da pressão arterial sistêmica apresentam queda após uma única sessão de treinamento, fenômeno
conhecido como Efeito Hipotensivo do Exercício. Este efeito é observado tanto para o exercício aeróbio, como para o exercício de alta intensidade,
como uma sessão de treinamento de força. O presente estudo teve por objetivo avaliar se a ordem de execução de exercícios aeróbicos e de força
em uma mesma sessão é capaz de influenciar na magnitude deste efeito hipotensivo. A pesquisa foi realizada com quinze mulheres idosas
hipertensas que se submeteram a duas etapas de treinamento composta por exercício aeróbico e de força em dias não consecutivos, na seguinte
seqüência aeróbio–força (AF) e força–aeróbio (FA), onde o exercício aeróbico foi executado entre 65 e 70% por trinta minutos em esteira
ergométrica com sistema de suavização de impacto. Os exercícios de força constaram de esquema de 3 séries de 8 repetições à 50% da contração
voluntária máxima constando de quatro exercícios, 1) Puxada fechada pegada supinada; 2) Leg press com posição do encosto inclinado; 3) Cadeira
extensora; 4) Supino com halteres. Os dados estão expostos com média + desvio padrão da média. Para observar a significância dos resultados foi
realizado teste t de Student sendo adotado como significativo uma diferença p < 0,05. Somente na ordem de exercícios AF foi possível observar
uma significativa HPE na PAS (p < 0,05, onde p= 0,029), onde observou-se uma queda aguda média de 9,1 mmHg, enquanto para PAD somente 1,4
mmHg. Nos exercícios na ordem FA não houve variações significativas nas reduções da PAS ou PAD, com valores agudos médio de -0,7 mmHg para
PAS e -0,7 mmHg para PAD. Os dados sugerem que para a obtenção de um melhor efeito hipotensivo do exercício em idosas hipertensas seja
adotado a ordem aeróbio– força caso as modalidades de treinamento sejam mantidas no mesmo padrão do adotado no presente trabalho.
Futuras investigações devem ampliar a quantidade amostral e utilizar outras metodologias de treinamento, incluindo modalidades de exercícios
aeróbio e de força e outras prescrições de volume e intensidade.
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RESUMO
A vida sedentária pode ser considerada como um fator de risco à saúde por afetar a prevenção e o tratamento da obesidade e doenças
cardiovasculares, sobretudo em sujeitos idosos. Com o avançar da idade, estes indivíduos ficam mais susceptíveis a síndrome metabólica devido
aos efeitos deletérios do envelhecimento. A prática regular de exercícios físicos pode proporcionar alterações fisiológicas positivas na saúde desta
população, diminuindo consideravelmente os custos com cuidados médico-hospitalares. A participação em um programa de treinamento de força
pode melhorar o perfil lipídico e a glicemia independente da dieta em indivíduos com sobrepeso e obesos. Sendo assim, o objetivo do presente
estudo foi avaliar os efeitos do treinamento de força sobre o perfil lipídico, glicemia e indicadores de saúde em mulheres idosas de um projeto de
extensão. A amostra contou com 20 idosas, divididas em um grupo experimental (GE; n: 10; Idade: 67,9±4,2 anos; IMC: 32,13±4,75 kg/m2),
submetido a exercícios resistidos com halteres, bastões e caneleiras (2 a 3 séries de 15 a 20 repetições para cada exercício nas primeiras 4 semanas
e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas), em uma frequência de 3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante
20 semanas, e um grupo controle (GC; n: 10; Idade: 68±5,1 anos; IMC: 31,59±5,34 kg/m2), que participou de aulas de informática. Foram feitas as
medidas antropométricas de estatura e massa corporal para se calcular o índice de massa corpórea (IMC) e a medida da circunferência da cintura
abdominal (CA). As participantes apresentaram seus exames laboratoriais de glicemia (Gli), triglicérides (TG), colesterol total (CT), lipoproteína de
densidade alta-colesterol (HDL-C) e lipoproteína de densidade baixa-colesterol (LDL-C) (Método Calorimétrico Enzimático). Todas as coletas foram
realizadas antes e no final do período de intervenção. A ANOVA com medidas repetidas nos fatores grupo (GE e GC) e tempo (pré e pós-teste),
seguida do post hoc de Bonferroni, revelaram redução significativa no GE do pré para o pós-teste na CA (97,9±8,76 vs. 85,5±8,95 cm; p=0,019), Gli
(101,40±20,39 vs. 81,1±9,58 mg/dl; p=0,036) e CT (227,10±30,63 vs. 197,30±16,63 mg/dl; p=0,040). O GE apresentou melhores resultados quando
comparado ao GC após o período de intervenção nas variáveis CA (p=0,037), Gli (p=0,036) e CT (p=0,42). Nas demais variáveis não houve
diferenças significativas. Conclui-se dessa maneira que o treinamento de força aplicado em mulheres idosas diminuiu o risco relacionado aos
componentes da síndrome metabólica, podendo ser considerado uma estratégia eficiente para o tratamento e controle de doenças desta
natureza.
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RESUMO
O treinamento aeróbico realizado em hipóxia tem se mostrado capaz de aumentar o transporte de oxigênio e a distribuição de nutrientes teciduais
bem como promover alterações metabólicas capazes de melhorar a função orgânica de obesos e portadores de doenças vasculares. Uma vez que
poucos estudos investigaram o efeito do exercício em hipóxia sobre o rendimento anaeróbico, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do
treinamento intervalado de curtíssima duração e alta intensidade realizado em condições de hipóxia normobárica sobre a capacidade anaeróbica e
resistência a fadiga. Onze jovens ativos do sexo masculino foram divididos randomicamente nos grupos Hipóxia (H: FiO2 = 15,3%; n = 6) ou
Controle (C: FiO2 = 20,7%; n = 5) e submetidos a 3 sessões de treinamento intervalado (10 x 6s com 30s de recuperação passiva no cicloergômetro) durante período de 4 semanas. Todos os voluntários foram avaliados no início e no final do período de treinamento através de teste
de esforço em cicloergômetro com dois estímulos máximos de 30 segundos (EM1 e EM2) com resistência de 0,75/Kg e recuperação passiva de
1min. Os parâmetros de potência máxima, potência média, estimativa de trabalho realizado, saturação arterial de oxigênio (SaO2), percepção
relativa de esforço pela escala de Borg adaptada (RPEa) e frequência cardíaca de esforço (FC) e recuperação (FCR) foram analisados antes e após o
período de treinamento através de teste T (p < 0,05). Os resultados demonstram que, apesar da ausência de alteração significativa entre os
parâmetros de RPEa, FC e FCR, o treinamento em hipóxia melhorou significativamente a potência média em EM1 (510 ± 64W x 565 ± 81W; p
< 0,05) e forte tendência de elevação também em EM2 (410 ± 37W x 442 ± 57W; p = 0,06). A estimativa total de trabalho realizado nos dois
estímulos (EM1 + EM2) foi significativamente mais elevada após o treinamento em hipóxia normobárica (27.613 ± 2.976W x 30.227 ± 4.020W;
p<0,05). Nossos resultados sugerem que o treinamento intervalado de alta intensidade e curtíssima duração realizado em hipóxia seja mais
eficiente em relação ao mesmo treinamento em normóxia, para melhorar a potência anaeróbica e a resistência a fadiga em jovens ativos. Tais
evidências são relevantes para atletas de esportes que realizam esforço intermitente em alta intensidade repetidas vezes durante longo período
de tempo e despertam o interesse de investigação acerca dos mecanismos moleculares envolvidos nas adaptações teciduais em resposta ao
treinamento em hipóxia que podem ser especialmente promissores para portadores de doenças que se caracterizam por rarefação capilar e
hipóxia
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RESUMO
A vantagem do ciclismo indoor quando comparado com outras aulas de ginástica coletiva, é não exigir uma execução de coreografia complexa do
praticante, e ainda oferecer um treinamento que busca aptidão física para o dia-a-dia e o bem estar, além de um ótimo treinamento
cardiovascular, tornando-se a aula de maior procura nas academias do mundo. A prática regular do ciclismo indoor traz benefícios como a queima
de gorduras como principal fonte energética e o aprimoramento da aptidão cardiorrespiratória, sendo esta reconhecida como o componente mais
importante da saúde. As intensidades trabalhadas nas aulas oscilam, ou seja, os níveis de carga são variados através da voz de comando do
professor e de acordo com o ritmo da música. A aula de ciclismo indoor é estruturada, de acordo com o método de treino intervalado em relação
à intensidade do exercício. De acordo com a pré-coreografia, o treino é estruturado a partir de três diferentes estágios de intensidade da
freqüência cardíaca, adaptados da escala de Borg de acordo com a curva de esforço de cada trecho da aula. Os três estágios são: confortável
(60-70%); cansativo (70-80%) e exaustivo (80-90%). O objetivo deste estudo é analisar a predominância do percentual da freqüência cardíaca das
aulas de ciclismo indoor. O estudo é de campo, sendo o n composto por 20 indivíduos voluntários do sexo masculino, com idade entre 21 e 32
anos. Os participantes foram selecionados de acordo com o nível de aptidão física que se encontravam, sendo necessário encaixar-se no nível de
treinamento que envolve a prática da modalidade por mais de 12 semanas. Todos os praticantes da aula de ciclismo indoor foram analisados para
conferir se estavam aptos, saudáveis e fisicamente ativos, estes praticam a modalidade física três vezes por semana e afirmaram em todas as aulas
estarem aptos aos exercícios e, juntamente aos equipamentos utilizados. Para aferir a freqüência cardíaca dos participantes foram utilizados
frequencímetros da marca polar (Monitor Cardíaco FS2C), a coleta de dados foi realizada na sala com a temperatura ambiente era de 19°, as
bicicletas ergométricas eram da marca moviment. Foi aplicado um termo de consentimento de livre esclarecimento a todos os pré-selecionados,
com a finalidade de apresentar os objetivos da pesquisa. Os indivíduos foram esclarecidos quanto aos procedimentos da pesquisa, e também
sobre os critérios de inclusão para se tornarem de fato participantes. Todos assinanaram o TCLE. Os dados foram coletados durante as aulas de
ciclismo indoor, em que os utilizavam frequencímetros da marca polar e a cada música era verificada e registrada a freqüência cardíaca em que
eles se encontravam naquele determinado momento. Foi utilizada a fórmula de Karovonen (Fcmáx= 220 – idade). Foi utilizado de acordo com a
recomendação a intensidade de 60% a 90% da FC Max. A análise foi descritiva sendo utilizado o SPSS20 para o trato estatístico da média e desvio
padrão. Todos os alunos ficaram dentro da faixa de 65% a 90% da freqüência cardíaca máxima no transcorrer da aula. Concluiu- se que todos os
participantes da pesquisa ficaram dentro da intensidade de esforço proposta pelo programa, prescrita através RFC (método de Karvonen). Os
resultados obtidos com esse trabalho foram capazes de elucidar de forma clara e objetiva o problema proposto, porém vários autores relatam a
grande variação existente no que diz respeito ao cálculo da freqüência cardíaca através da idade. Sendo assim faz-se aqui uma ressalva a
importância de mais estudos sobre o assunto principalmente se forem relacionados aos níveis do VO2máx, já que através de sua mensuração
torna-se possível um conhecimento mais aprofundado sobre a freqüência cardíaca dos indivíduos e também uma avaliação metabólica mais
detalhada.
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RESUMO
Evidências demonstram que o treinamento de força isométrica, representado pelo exercício de preensão manual (hand-grip exercise), é capaz de
reduzir cronicamente a pressão arterial sistêmica em adultos e idosos normotensos ou hipertensos. Este mesmo tipo de exercício também
caracteriza os movimentos de escaladores de montanha que ao executarem contração muscular intermitente a 40% da força voluntária isométrica
máxima impõem frequentes alterações sobre o fluxo sanguíneo com potencial para provocar adaptações autonômicas e vasculares locais. O
objetivo do presente estudo foi verificar a influência do treinamento de escalada em montanha sobre a resposta de dilatação dependente de
endotélio na microcirculação da mão e do antebraço. Trinta escaladores das modalidades “Esportiva” e “Tradicional” entre 20 e 40 anos de idade
com tempo de prática superior a 5 anos, foram recrutados e os resultados das avaliações hemodinâmicas comparados com 30 voluntários não
escaladores pareados por gênero e idade. Foram realizadas em ambos os grupos, avaliações da pressão arterial através de esfigmomanômetro,
reatividade microvascular do antebraço com curva dose-resposta a acetilcolina e hiperemia pós-reativa através de fluxometria microvascular à
laser e da densidade capilar do dedo da mão através de microscopia intravital de alta resolução. Os resultados analisados através de teste t não
pareado indicam que o grupo de escaladores apresenta quantidade de capilares perfundidos em estado basal (114,3 ± 27,90 x 127,0 ± 12,72
capilares/mm2; p<0,05) e após hiperemia (119,8 ± 30,33 x 140,5 ± 14,64 capilares/mm2; p>< 0,05) significativamente maior e pressão arterial
média (94,03 ± 11,96 x 82,60 ± 7,755 mmHg; p< 0,05), diastólica (76,54 ± 12,08 x 65,00 ± 8,030 mmHg; p<0,05) e sistólica (129,0 ± 14,55 x 117,8
± 10,94 mmHg; p><0,05) significativamente menor que o grupo de não escaladores. Apesar de não existirem diferenças significativas na frequência
cardíaca basal, dilatação arteriolar dependente de acetilcolina (ACh) e em resposta a hiperemia, a condutância microvascular em resposta a ACh
foi significativamente menor no grupo dos escaladores (dose máxima: 0,6339 ± 0,2279 x 0,5204 ± 0,1492 unidades arbitrárias de perfusão/mmHg;
p><0,05). Os resultados indicam que escaladores experientes apresentam menor pressão arterial sistêmica em efeito provocado pelo treinamento
extensivo de escalada que, provavelmente através da sucessão de episódios de isquemia tecidual induzidas por contração isométrica submáxima,
também foi capaz de aumentar a densidade e a perfusão de capilares, representando promissora alternativa para tratamento da hipertensão
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RESUMO
Cursos de formação de grupos militares de operações especiais apresentam elevada exigência física concentrando alta carga de treinamento físico
em poucas semanas sem o adequado período de recuperação. Tal procedimento contribui para o desenvolvimento de inúmeros casos de
rabdomiólise e de síndrome de overtraining (OT) cuja característica comum é a presença de processo inflamatório crônico com potencial de
prejudicar a função de vários tecidos. A fim de esclarecer o efeito do OT sobre a função vascular, o objetivo do presente estudo é investigar o
efeito do treinamento militar intensivo sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio. Quatorze militares da aeronáutica brasileira,
recrutados para o curso anual de Operações de Controle de Distúrbios (OCD), tiveram a reatividade microvascular e a densidade capilar
respectivamente avaliadas através de fluxometria Laser Speckle e microscopia intravital. Os resultados foram analisados antes e após 5 semanas
de curso através de teste t pareado com p < 0,05. O treinamento do curso de OCD reduziu significativamente a quantidade de capilares
perfundidos dos militares após a hiperemia (117,6 ± 8,520 x 111,8 ± 9,754 capilares/mm2; p < 0,05). Apesar de presente no início do curso (Basal:
110,9 ± 5,057 x HRPO: 117,6 ± 8,520;p=0,0038), ao seu término não foi verificada qualquer alteração da perfusão de capilares após a hiperemia
em relação ao estado basal (Basal: 111,1 ± 6,910 x 111,8 ± 9,754 capilares/mm2; p=0,6462) sugerindo profunda ruptura dos mecanismos de
liberação de substâncias vasodilatadoras derivadas do endotélio microvascular. Neste sentido, o treinamento implementado a estes militares
também diminuiu a resposta de dilatação (dose 6:59,00 ± 13,76 x 41,15 ± 11,24 unidades arbitrárias de perfusão UAP/mmHg; p= 0,0012) e a
condutância absoluta (dose 6: 0,8162 ± 0,2239 x 0,4746 ±0,1221 UAP/ mmHg; p=0,0002) e relativa em relação ao basal (dose 6: 269,4 ± 97,78 x
170,5 ± 70,97 UAP/ mmHg; p=0,0053) mediadas por acetilcolina e por hiperemia reativa pós-oclusiva em termos absolutos (CVC max HRPO:
0,9300 ± 0,2902 x 0,7323 ± 0,1450 UAP/ mmHg; p=0,0131) e em relação ao estado basal (pico-basal HRPO: 0,6062 ± 0,2428 x 0,4569 ± 0,1429
UAP/mmHg; p=0,0469) provocando significa elevação da pressão arterial média (74,00 ± 10,89 x 86,69 ± 4,309 mmHg; p=0,0008). No final da
segunda semana de curso, um militar excluído do grupo amostral por não ter completado o período de treinamento, foi internado com
rabdomiólise induzida por esforço tendo os valores de perfusão capilar após hiperemia (120 x 114 capilares/mm2) semelhantes aos encontrados
naqueles que completaram o treinamento (Dados apresentados antes e após internação: ACh dose 6: 72 x 40 UAP/mmHg; CVC ACh dose 6: 1,04 x
0,43 UAP/mmHg; CVC máx HRPO: 1,12 x 0,53 UAP/mmHg; pico-basal HRPO: 0,72 x 0,34 UAP/mmHg). Os resultados indicam que o treinamento de
OCD produz disfunção do endotélio microvascular, prejuízos sobre a nutrição tecidual e aumentos significativos da pressão arterial em fenômeno
possivelmente resultante do efeito inflamatório de lesões repetitivas sobre as fibras musculares influenciando negativamente a função circulatória
humana bem como elevando o risco de desenvolvimento de rabdomiólise.
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RESUMO
Uma das particularidades que o professor de natação tem que ter mais atenção em seus alunos é com relação à sua técnica de nado (a reunião do
que os melhores especialistas têm em comum, o conhecimento mais elaborado em uma dada época). A técnica é considerada o fator mais
determinante para a obtenção de sucesso na natação, além de ser especialmente importante para a aprendizagem de um novo nado ou
aperfeiçoamento de algum outro, ou mesmo para a prevenção de alguns tipos de lesões. Devido a isso, o professor tem que ter um grande
conhecimento acerca das especificidades técnicas de cada nado e também identificar os erros que seus alunos cometem para que possam ser
traçadas melhores estratégias para o aprimoramento dos mesmos no esporte. Acontece que não há muitos estudos descrevendo os erros técnicos
mais frequentes, conhecimento fundamental para o norteamento do trabalho de correção do professor. Portanto, o objetivo deste trabalho é de
identificar os erros mais frequentes dos fundamentos técnicos do nado crawl (posição do corpo, propulsão de pernas, propulsão de braços,
respiração e coordenação). Participaram deste estudo 24 nadadores, integrantes do projeto de extensão “Vem Nadar Com a Estácio”, com valores
de idade e Índice de Massa Corpórea (IMC), em média ± desvio padrão, de respectivamente 28,2 ± 6,1 anos e 24,2 ± 4,9 kg/m2. Cada nadador
realizou quatro percursos de 25 metros no nado crawl, em intensidade moderada, para registro em vídeo nas perspectivas lateral e frontal. Após a
análise dos vídeos e a identificação dos erros mais frequentes em cada nadador, foi utilizada a estatística descritiva, com as frequências absolutas
e relativas dos erros técnicos encontrados. Os resultados encontrados foram que dois dos erros de posição do corpo, um dos de propulsão de
pernas, seis dos de propulsão de braços e dois dos de respiração (45,8% dos erros analisados) foram cometidos por mais de 50% da amostra
estudada. Os erros de posição do corpo quadris afundados e oscilações laterais foram cometidos por 58,3% e 75% da amostra, respectivamente. O
de propulsão de pernas foi flexão excessiva dos joelhos na batida para cima, cometido por 58,3% da amostra; os de propulsão de braços foram:
recuperação dos braços com o cotovelo mais baixo que a mão e não realizar a entrada na água com a ponta dos dedos (ambos cometidos por 50%
da amostra), cotovelo estendido (66,7% da amostra) e deslizamento excessivo do braço para o lado (58,3% da amostra) na varredura para baixo,
palmeio (58,3% da amostra) e braço se movimentando pouco para dentro (62,5% da amostra) na varredura para dentro; e os de respiração:
levantar a cabeça (75% da amostra) e demorar na respiração (58,3% da amostra). Com estes resultados, verifica-se que os nadadores estudados
apresentam uma elevada incidência de erros, principalmente no fundamento da propulsão de braços. Esse dado é explicado pelo fato de a
propulsão de braços do nado crawl ser um dos mais complexos fundamentos deste nado. Outro dado que vale ressaltar é que as oscilações laterais
e levantar a cabeça na respiração apresentaram uma elevada incidência (75%). Ambos os erros comprometem o alinhamento do nadador na
água, aumentando assim o seu arrasto resistivo. Portanto, para uma maior eficiência técnica dos nadadores avaliados, deve-se orientar o
programa de treinamento na correção dos erros citados.
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RESUMO
High intensity exercise causes profound alterations in the immune system that may induces changes in nervous autonomic system. The aim of this
study is to compare the changes in plasma cytokine profile in response to two bouts of maximal exercise in highly trained rowers associating the
results with the HRV recovery. After ethic committee approval (protocol number 19325413.3.0000.5248), competitive rowers (n= 14 males, 24±6
years) performed two 2000m maximal bouts (2k1 and 2k2) in a rowergometer (Concept2 D, USA) separated by four hours of rest. Blood samples
were obtained and times series of RR intervals recorded before (Pré2K1) and immediately after 2k1 (Pós2K1), at rest four hours after Pós2K1
(Pré2K2) and after the second bout of exercise (Pós2K2). Cytokines plasma concentration were measured in those moments and 30 minutes
(Pós30-2K1 and Pós30-2K2) after the end of each stimulus by immunoassay using multiplex with Luminex 100. Autonomic markers of
parasympathetic modulation of heart rate (HR) were used in time and frequency domains and the spectral power for the high (0.15<HF<0.5 Hz)
frequency band calculated by a Fast Fourier Transformation. Changes in the levels of plasma cytokines (pg/ml) and autonomic modulation were
presented as mean and standard deviation and analyzed by repeated measures ANOVA, Newman-Keuls post test and significance level of p ><0.05.
Despite maximal heart rate (2k1:190±7 vs 2k2:191±9 bpm) and heart rate recovery (2k1:34±12 vs 2k2:36±10 bpm) were similar for both situations,
time for 2k2 was greater than in 2k1 (398±17 vs 408±24 seconds, respectively, p><0.05). Successive 2k exercise bouts provoked a lower HF power
in Pré2K2 as compared to Pré2K1 (p><0.05) that was associated with a significant increase of IL-15 plasma levels. The rMSSD showed lower values
for Pré2K2 (48±29ms) compared to Pré2K1 (68±35 ms, p><0.05) and associated to TNFα, IL-1β, IL-6 and IL-10 cytokines plasma levels [TNFα
(Pré2K1:27,3±14,2; Pós2K1:55,3±26,3; Pós30-2K1:36,2±21,8; Pré2K2:38,14±17; Pós2K2:65,4±25,8; Pós30-2K2:42,9±26,4), IL-1β (Pré2K1:3,5±1,5;
Pós2K1:5,8±2,1; Pós30-2K1:4,8±1,9; Pré2K2:5,0±2,4; Pós2K2:7,9±3,5; Pós30-2K2:5,0±2,2), IL-6 (Pré2K1:7,4±3,0; Pós2K1:14,1±5,9; Pós30-2K1:10,3±
4,2; Pré2K2:10±3,7; Pós2K2:15±5,0; Pós30-2K2: 10,6±3,7), IL-10 (Pré2K1:12,6±3,9; Pós2K1:19,9±6,8; Pós30-2K1:16,7±7,2; Pré2K2:15,31±2,2;
Pós2K2:24,29±6,1; Pós30-2K2:17,5±7,1)]. IL-8, MIP-1β and growth factors VEGF and PDGF involved angiogenesis adaptation, showed increases
only after 2k2 suggesting that their elevations depends on overlay loads that prevents organism full recovery [MIP-1β (Pré2K1:87,89±37;
Pós2K1:121,6±59; Pós30-2K1:121,1±54,5; Pré2K2:105,7±51,5; Pós2K2:152,6±76,03; Pós30-2K2:99,1±40,1), IL-8 (Pré2K1:36±13,6; Pós2K1:199±
201,3; Pos30-2K1:263,7±224,7; Pré2K2:122,8±79,3; Pós2K2:522±347,1; Pós30-2K2:106,4±92,2), VEGF (Pré2K1:131,8±81,4; Pós2K1:190±116,7;
Pós30-2K1:168,9±114,1; Pré2K2:206,2±106,5; Pós2K2:252,7±138,7; Pós30-2K2:201,2±116,5) and PDGF (Pré2K1:11376±3571; Pós2K1:16139±5926;
Pós30-2K1:13255±5089; Pré2K2:13562±3507; Pós2K2:16901±7173; Pós30-2K2:14244±5375]. Autonomic modulation of resting heart rate was still
modified and directly associated with increases in pro-inflammatory cytokines four hours after maximal whole body exercise, suggesting that
inflammation may influence the incomplete recovery of vagal control of the heart and could be necessary to allow vascular
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RESUMO
O Judô, como prática de atividade física, proporciona uma série de benefícios, por tratar-se de uma modalidade de elevado valor educativo, que
contribui para o bem estar físico, o equilíbrio mental, auxilia na aptidão física, além de ter um caráter social que ajuda o praticante a lidar com a
disciplina e com os outros a sua volta. Sabe-se, ainda, que indivíduos que iniciam a prática de alguma atividade física na infância tendem a levar
essa atividade por mais tempo em suas vidas. E que a prática do judô auxilia no aumento do domínio que os jovens possuem sobre eles próprios,
sobre o seu espírito de decisão e a sua tenacidade face às dificuldades ou à fadiga. Assim, torna-se relevante compreender os fatores
motivacionais para a prática desta modalidade de atividade física entre crianças e adolescentes. Por motivação, se compreende aquilo que dá
força ou energia para que uma situação ocorra ou aconteça. A motivação é um impulso que faz com que as pessoas tenham atitude para alcançar
algo que lhes dê realização ou satisfação. O objetivo deste trabalho foi identificar os principais motivos que levam as crianças de 3 a 17 anos a
pratica do Judô. A amostragem foi composta de 90 praticantes, com idade entre 3 a 17 anos, de ambos os sexos, que treinam duas vezes por
semana em creches e academias localizadas no município de Vitória (ES). A pesquisa ocorreu por meio da aplicação de questionário dividido em
três partes: a primeira parte constitui-se de uma pergunta sobre os três principais motivos que levaram a criança a iniciar a prática do Judô; a
segunda e terceira parte contem 37 questões fechadas relacionadas com os motivos de manutenção e de abandono da prática do judô,
respectivamente. Essas duas partes estão organizadas em uma escala de pontuação de 0 a 3 pontos, onde 0 corresponde à sem importância, 1
corresponde à pouca importância, 2 corresponde à importante e 3 corresponde à decisivo. O questionário foi entregue aos pais ou responsáveis
pelos alunos menores de idade, juntamente com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados foram apresentados em
frequências absolutas e frequências relativas. Foram utilizados testes não paramétricos para comparação das variáveis. O nível de significância
adotado foi p<0,05, e o Software utilizado foi Microsoft Excel 2007, (Vitória, Espírito Santo, Brasil) Windows7. Na primeira parte do questionário,
em que foi perguntado quais os três principais motivos que levaram as crianças/atletas iniciarem a prática do judô, foi observado que “fazer
atividade física regular” foi o principal motivo, com o percentual de 75%. Em segundo lugar, com percentual de 61 %, está o fator “disciplina” e,
em terceiro lugar, com um percentual de 39%, o fator “socialização e fazer novos amigos”. Na avaliação feita pelo questionário com 17 perguntas
fechadas sobre os motivos de manutenção da criança/atleta no judô, foi considerado como fator decisivo “a confiança no professor, nos colegas e
na academia/escola de judô”. Nesta escala os fatores com menor pontuação foram: “status financeiro” e “status social”. Já na avaliação realizada
sobre os motivos que levaria uma criança/atleta no judô, a abandonar o judô, observou-se que motivos elegidos como fatores decisivos foram:
“falta de prazer e alegria nos treinos” e “problemas de saúde”. Como fator de menor importância para o abandono da prática do judô apareceram:
“falta de patrocinador”; “carga excessiva de treinos”, “excesso de competições e viagens” e “insucessos repetitivos”. Dessa forma, o estudo
mostrou que crianças e adolescentes são motivadas pela confiança que possuem em suas academias e em seus professores e que, prazer e alegria
nos treinos é fator de permanência nesta modalidade. A motivação é um elemento chave para se conseguir a permanência da criança/atleta no
desporto, pois além de ser determinante na sua conduta, desperta, dá energia e regula seu
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RESUMO
A percepção de qualidade de vida e bem-estar é uma temática que vai além da condição de saúde física ou da ausência de doenças e por esta
razão desenvolver pesquisas nesta área, sobretudo com pessoas cuja condição físico-funcional está comprometida, permite uma outra perspectiva
sobre a vida humana, sobretudo quando se fala de pessoas com mobilidade e funcionalidade gravemente comprometidas, como é o caso dos
tetraplégicos. Considerar que a percepção dessas pessoas em relação a qualidade de suas vidas é nula ou baixa, está associado a associação
simplista de que elas somente tiveram perdas, o que pode não ser integralmente correto se considerarmos que existem possibilidades de elas
incorporarem novos hábitos as suas vidas, como a prática de esportes adaptados as suas condições, o que é o caso do power soccer, um tipo de
futebol adaptado exclusivamente as pessoas usuárias de cadeiras de rodas motorizadas. Assim, a pesquisa em tela teve o objetivo de investigar a
relação entre a prática da modalidade power soccer e a percepção desses praticantes em relação a qualidade de suas vidas e os níveis de bemestar, utilizando para isso respectivamente os instrumentos WHOQOL- bref e Pentáculo do Bem-Estar. As pesquisas foram realizadas no próprio
ambiente, e imediatamente após os treinos, de 2 clubes localizados na cidade do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 15 atletas com deficiência
severa e mobilidade reduzida, praticantes de power soccer, com uma média de idade de 26,2 anos, sendo 14 do sexo masculino e 1 do sexo
feminino. Na auto-avaliação da qualidade de vida obteve-se escore de 80,3 enquanto nos 6 domínios previstos pelo instrumento foram obtidos os
seguintes escores: meio ambiente = 73,2; físico = 66,0; independência = 54,2; relações sociais = 60,1; psicológico = 78,2 e
religiosidade/espiritualidade/crenças = 78,2. No inquérito sobre o nível de bem-estar a partir do Pentáculo do Bem-Estar foram encontrados os
seguintes resultados: alimentação balanceada = 61,1%; comportamento preventivo = 88,8%; prática de exercícios físicos = 31,4%; controle do
estresse = 74% e qualidade dos relacionamentos = 73,1%, demonstrando que à exceção da prática de atividades físicas, limitada em função das
próprias condições de mobilidade dos atletas pesquisados, em todos os demais aspectos eles apresentam uma percepção positiva sobre seu bemestar, levando à conclusão de que a prática esportiva pode estar relacionada a estes níveis de percepção quando comparados ao resultados
obtidos em pesquisas de mesma característica realizadas com pessoas na mesma condição mas não-praticantes de esportes ou atividades físicas
orientadas. Conclui-se, portanto, que a prática regular do power soccer pode ter influenciado os resultados obtidos tanto na percepção de
qualidade de vida como do bem-estar destes atletas, demonstrando com isso que o deposto paralímpico pode desempenhar um papel decisivo no
resgate, ampliação ou preservação do sentido de viver de pessoas que experimentaram perdas funcionais mas que permanecem capazes e,
portanto, passíveis de superação das próprias limitações por meio das práticas esportivas devidamente adaptadas as suas condições.
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RESUMO
A obesidade é um dos fatores de risco para doenças crônicas degenerativas como, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão, doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares e alguns tipos de cânceres, e de acordo com relatos da Organização Mundial da Saúde (OMS) o índice de
obesidade duplicou nos últimos anos, sendo que 1,4 bilhões de pessoas adultas com a faixa etária entre (20 e mais anos) estão com acima do peso.
Cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso normal. Além disso, a OMS acredita que até 2015 duplicará ainda mais o
índice de pessoas com excesso de peso, passando de 1,4 bilhões para 2,3 bilhões de indivíduos obesos. Desta forma, o objetivo deste estudo foi
verificar o perfil do Índice de Massa Corporal (IMC) em crianças do ensino fundamental em escolas do município de Belford Roxo. A faixa etária das
crianças avaliadas foi entre 5 e 11 anos.Foi realizada uma pesquisa com 100 estudantes (57 do sexo masculino e 43 do sexo feminino) e depois se
estipulou três níveis, sendo eles: abaixo do peso normal, peso normal e sobrepeso. As crianças entre 5 e 7 anos enquadravam-se em nível abaixo
do peso quando estivessem com IMC abaixo de 12,9, dentro da normalidade entre 13 a 20 e sobrepeso acima de 20,1. As crianças entre 08 a 10
anos de idade enquadram-se no nível abaixo do peso quando o IMC estivesse abaixo de 13,9, normal de 14 a 20 e sobrepeso acima de 20,1. As
crianças com a faixa etária de 11 anos são consideradas abaixo do peso quando o IMC estiver abaixo de 14,9, normal entre 15 a 21 e sobrepeso
crianças acima de 21,1. Meninos entre 5 e 7 anos apresentaram 75% do peso dentro da normalidade e 25% com sobrepeso; entre 08 e 10 anos
apresentaram 85% do peso normal, 10% acima do peso e 5% abaixo do peso; com 11 anos 66,66% acima do peso (sobrepeso) e 33,33% peso
normal; meninas entre 5 e 9 anos 81,82% (normal) e 18,18% (abaixo do peso), entre 10 e 11 anos apresentaram 100% dentro da normalidade. Foi
percebido que existe um quantitativo de crianças com peso ideal, o que nos leva a pensar na qualidade de vida dessas crianças, muitas
desenvolvendo práticas desportivas (futebol) fora da escola, assim como aulas de Educação Física curricular, o que nos leva a refletir o grande
índice de crianças dentro do peso considerado normal, sendo o exercício físico um dos fatores de contribuição. A obesidade, entretanto, foi em
um quantitativo menor nesta pesquisa, com exceção em crianças na faixa etária de 11 anos do sexo masculino.
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RESUMO
Sabe-se que as mudanças sociais e econômicas que vem ocorrendo nas sociedades dos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil,
acompanham-se de modificações importantes no perfil de morbidade e de mortalidade. Essas mudanças acabam desencadeando doenças
crônicas não transmissíveis como as doenças cardiovasculares. Sabe-se que a cada ano, 17,3 milhões de pessoas morrem em todo o mundo
vítimas de doenças cardiovasculares, sendo que 80% desses óbitos são registrados em países de baixa e média renda. Assim, é necessário
reconhecer os fatores de risco e, portanto de proteção para essas doenças. Desta forma, este estudo tem como objetivo identificar a prevalência
dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em mulheres praticantes de hidroginástica. Participaram 22 mulheres, com idades variando de
36 a 81 anos (média em anos de 61,18, e DP= 9,40) frequentadoras das aulas de hidroginástica de um centro aquático da cidade de Lima DuarteMG. Esse centro aquático foi escolhido por ser o único da cidade e oferece grande número de aulas dessa modalidade. O instrumento utilizado foi
um questionário elaborado pela autora a partir do estudo sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares. O questionário demográfico
contemplou questões como sexo, idade, estado civil, cor de pele/raça, escolaridade e profissão. Foram avaliados, o nível de atividade física através
do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta, além dos fatores de risco como idade, histórico familiar, tabagismo,
obesidade, sedentarismo, hipertensão, dislipidemia e diabetes. Foi mensurada a massa corporal e estatura. A produção dos dados foi realizada
pela própria aluna pesquisadora durante cinco semanas e na residência das participantes. Os resultados foram tratados e analisados
posteriormente através de estatística descritiva. Demograficamente, são brancas (n=17; 77,27%), aposentadas (n=10; 45,45%), com escolarização
até o ensino fundamental (n= 12; 54,55%). Sobre o estado nutricional nove (40,91%) foram classificadas com sobrepeso e 10 (45,45%) com
obesidade tipo I. Dentre as participantes, 12 (54,55%) nunca fumaram, 13 (59,09%) estão hipertensas, 17 (77,27%) não apresentam colesterol alto,
nem diabetes (n=21; 95,45%), nem histórico familiar (n= 19; 86,36%). Sobre o nível de atividade física, 14 (63,64%) forma classificadas como
ativas. Analisando os resultados individualmente, percebe-se que as participantes apresentam pelo menos um ou mais fatores de risco. A
realização deste trabalho mostra a importância em avaliar os fatores de risco para doenças cardiovasculares, uma vez que a presenças destes pode
desencadear complicações que vão resultar em doenças cardiovasculares. Diante dos dados produzidos, pode-se concluir que de um modo geral
as praticantes de hidroginástica apresentam um ou mais fatores de risco para doenças cardiovasculares, sendo a hipertensão arterial o fator de
risco predominante seguido pela obesidade I e o sobrepeso. Tais fatores podem estar associados a fatores biológicos e ambientais. Assim, além de
ressaltar a importância do reconhecimento dos fatores de risco para a prevenção e promoção da saúde, ressalta-se, que, em sua maioria, tais
fatores podem ser prevenidos com a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável.
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RESUMO
A capacidade humana para manter a posição bípede tem sido estudada em diversas áreas, principalmente devido ao seu papel nas atividades
diárias, em atividade física, esportes e saúde. Segundo Morasso e Perrin esta capacidade é seriamente reduzida com o envelhecimento e
condições patológicas. Vários autores alegam que o controle postural ortostático envolve um sistema complexo de estabilização, onde o sistema
nervoso central integra informações sensoriais do sistema visual, vestibular, proprioceptivo, tátil e muscular. O objetivo desse estudo foi avaliar o
papel do sistema vestibular no controle do equilíbrio postural. A amostra consistiu em 19 jovens, homens adultos saudáveis, os quais foram
monitorados com um acelerômetro triaxial colocado acima da cabeça durante um teste estabilométrico, permanecendo em pé sobre uma
plataforma de força em quatro condições de 3 min cada: olhos abertos e fechados, e pés afastados e próximos. Para testar a influência das
condições visuais e de base de apoio, foram calculadas as variáveis clássicas em todas as situações de teste. O comprimento do deslocamento (CD)
foi obtido a partir de comprimento total do deslocamento do centro de pressão e a velocidade média (VM) foi calculada pela divisão do
comprimento do centro de pressão (CP) pela a duração do teste. Os parâmetros do deslocamento do CP foram comparadas entre as condições
experimentais utilizando o método de ANOVA one-way para medidas repetidas, com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. A
posição, velocidade e aceleração médias instantâneas do CP e da cabeça calculadas pela primeira diferença central foram submetidas à análise de
correlação linear de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson ® foi testado por meio do teste t bicaudal de Student. No eixo médio-lateral
as condições com os pés próximos mostraram maior VM e CD que nas condições com pés afastados (p = 5,77 × 10-16). No eixo antero-posterior
as condições de olhos fechados mostraram maior VM e CD do que as condições de olhos abertos (p = 0,0126). O coeficiente de correlação de
Pearson mostrou que as correlações Aceleração-Posição e Posição-Posição no eixo antero-posterior foram significativas (p=10-3), em ambas as
condições de olhos fechados. Estes resultados sugerem que o sistema vestibular torna-se relevante no controle postural quando oscilações
aumentar.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Educação Física

48

Titulo:

Revisão sistematizada: sedentarismo em jovens adolescentes

49

Autor(es) Claudiana Dalet Ramos da Silva; Hortência de Abreu Gonçalves; Jarllom José da Silva; Letícia Santos da Silva; Rosa
Luciana Prado
E-mail para contato: abreu.pesquisa@ibest.com.br
IES: ESTÁCIO FASE
Palavra(s) Chave(s): Sedentarismo, jovens adolescentes, atividade física
RESUMO
Nos dias atuais tem sido evidenciado um comportamento de sedentarismo entre jovens adolescentes, definido como a falta ou diminuição da
prática esportiva, trazendo como consequências, o sobrepeso e o aumento cada vez maior do índice de obesidade, inclusive mórbida com reflexos
negativos sobre a sua saúde. Tal comportamento se deve ao tempo dedicado a atividades recreativas de baixa intensidade, dentre elas: a TV, o
videogame (jogos eletrônicos), o computador e o uso do celular (Facebook, Instagram e Twitter), associadas ao consumo de bebidas artificiais
adoçadas e a uma alimentação inadequada, composta por carboidratos, proteínas, gorduras e açúcares. Objetivou-se analisar o sedentarismo em
jovens adolescentes, a partir de estudos realizados entre 2007 e 2015, tendo como base metodológica a revisão sistematizada. Para tanto,
recorreu-se ao levantamento de fontes secundárias digitais, originárias de repositórios científicos, dentre eles: Bireme, Lilacs e Scielo. Buscou-se,
ainda, o método de análise de conteúdo como eixo norteador do estudo, com ênfase nos seguintes fatores de influência externa: mídia,
tecnologia, sociedade e escola. Constatou-se ser o sedentarismo a doença do século XXI, necessitando urgentemente de ações por parte da escola,
da sociedade e das políticas públicas, a fim de que a inatividade seja abandonada e em sua substituição, ocorra a inclusão de programas de
atividade física que possam ser incorporados no cotidiano de jovens adolescentes, visando a melhoria de sua qualidade de vida. A revisão
sistematizada com base em 31 artigos científicos possibilitou inferir o aumento da incidência de diversas doenças e males entre jovens
adolescentes, tais como: diabetes, obesidade, hipertensão arterial e até transtornos psicológicos. Quanto aos resultados obtidos na literatura
pesquisada, foi verificado como nível de sedentarismo para o gênero feminino 59% e para o masculino 41%. Já para a prática de atividade física,
51% para inativos e 49% para ativos. Em se tratando do tempo de lazer entre os sedentários, foi observado o seguinte resultado: televisão 31%,
computador 39% e jogos eletrônicos 30%. Já para o deslocamento casa/escola, 67% foram os ativos e 33% os passivos. Sobre a faixa etária,
prevaleceu entre os jovens adolescentes de 15 a 19 anos, a maior tendência ao sedentarismo. Tais resultados demostram a perceptível negligencia
com o aspecto físico pessoal e também o comportamento de descaso, quanto ao acúmulo de gorduras, situação que tem ampliando o número de
obesos, inclusive chegando ao óbito. E ainda, a presença de fatores comportamentais e culturais, decorrentes do avanço tecnológico, que de
forma direta ou indireta, influenciam no sedentarismo. Assim, fica evidenciada a necessidade de medidas que venham incentivar e proporcionar à
prática de atividade física entre jovens adolescentes, como estratégia para o alcance da qualidade de vida satisfatória atual e futura.
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RESUMO
O desenvolvimento motor em pessoas com deficiência auditiva vem sendo alvo, ainda que timidamente, de algumas pesquisas na área da
educação física adaptada. Essas pessoas podem apresentar problemas de coordenação, equilíbrio e dificuldades de aprendizagem e atenção.
Entretanto, sabe-se que os possíveis problemas do desenvolvimento, dentre eles o motor, não estão diretamente ligados a surdez e sim à falta de
estímulos e à condição da ocorrência da surdez, ou seja, congênita ou adquirida. Neste estudo, a coordenação motora é entendida como a
interação harmoniosa e econômica do sistema músculo-esquelético, do sistema nervoso e do sistema sensorial a fim de reproduzir ações motoras
precisas e equilibradas e reações rápidas adaptadas à situação. Nesta perspectiva exige: adequada medida de força que determina a amplitude e a
velocidade do movimento; adequada seleção dos músculos que influenciam a condução e orientação do movimento e a capacidade de alternar
rapidamente entre tensão e relaxamento musculares. A partir desses pressupostos, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a coordenação
motora de pessoas com deficiência auditiva. Participaram deste estudo 14 adultos com média de idade em anos de 24,9 (DP= 7,38) todos com
deficiência auditiva, do sexo masculino e integrantes de um time de futsal de uma Associação de Surdos. Para a avaliação da coordenação motora
geral foi utilizada a bateria de teste Korperkoordination Test fur Kinder (KTK) constituída por quatro itens: a) Equilibrar-se andando de Costas; b)
saltos monopedais; c) saltos laterais; d) transposição lateral. O quociente motor (QM) de cada item é obtido comparando o desempenho individual
a uma tabela de valores normativos. Assim, o quociente motor total (QMT) obtido resulta do somatório dos quocientes motores de cada item
também comparados a uma tabela normativa. O QM permite classificar os participantes de acordo com seu nível de desenvolvimento
coordenativo: a) Perturbações da coordenação (QM inferior a 70); b) Insuficiência coordenativa (QM ≥71 e ≤85); c) Coordenação normal (QM ≥86
e ≤115); d) Coordenação boa (QM ≥116 e ≤130) e) Coordenação muito boa (QM ≥131 e ≤145). Os quatro itens do teste, os materiais utilizados e o
objetivo de cada teste foram explicados anteriormente. Os participantes tiveram a oportunidade de ensaiar a realização dos testes de acordo com
o protocolo do KTK. Foi aplicado questionário demográfico. Assim, os participantes foram classificados como coordenação motora Muito Boa (n=
3; 21,43%), Boa (n=7, 50%) e Normal (n=4; 28,57%) e a média do nível de coordenação motora do grupo foi classificada como Boa (QM=120,3;
DP= 41,65). Percebe-se assim, que a surdez, uma condição biológica, não influenciou negativamente o desenvolvimento e a manutenção da
coordenação motora que pode ter sido estimulada pela prática esportiva, uma condição ambiental, dos participantes. Ademais, conclui-se que
pessoas surdas podem ter um bom desenvolvimento da coordenação motora que parece se estimulada pela prática esportiva.
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RESUMO
O aumento na prevalência do sobrepeso e da obesidade tem sido demostrado em vários países, inclusive no Brasil. Alguns estudos verificaram que
a população de baixa renda apresenta aumentos significativos nas taxas de gordura corporal, pois o ambiente das comunidades é mais violento e
inseguro, impedindo a população de se comprometer com o exercício físico sistemático. A alimentação rica em energia (gordura e açúcares) tem
uma grande capacidade de saciar, tem paladar agradável e o baixo custo à torna socialmente aceitável e preferida pelos grupos de menor renda.
Além disso, a população de menor renda recebe menos informação acerca dos perigos do excesso de peso e dos benefícios de uma boa
alimentação e de um estilo de vida ativo. Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar o índice de massa corporal (IMC) e a pressão arterial
(PA) em indivíduos residentes de uma comunidade do Recreio dos Bandeirantes, bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A amostra foi
composta por 56 indivíduos, 24 homens e 32 mulheres, com média de idade de 42 ± 18 anos (min. 16; máx. 90). Os dados foram coletados no dia
27 de maio de 2015, em um evento de uma universidade privada do estado do Rio de Janeiro. Para a medida da massa corporal utilizou-se uma
balança digital da marca Plenna, com precisão de 100g e para a medida da estatura um estadiômetro portátil da marca Alturaexata, com precisão
de 0,1 cm. A medida da PA foi realizada no braço esquerdo com o indivíduo sentado e relaxado. Foi utilizado um esfigmomanômetro digital
(Omron, BP710, China) e os níveis de PA basearam-se nos parâmetros recomendados pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial,
classificando como ótima a PA sistólica < 120 mmHg, normal < 130 mmHg, limítrofe entre 130-139 mmHg e Hipertensão ≥ 140 mmHg. Para a
classificação do IMC considerou-se sobrepeso aqueles indivíduos com valores entre 25 e 29,9 kg/m² e obesidade ≥ 30 kg/m². A amostra
apresentou excesso de peso, com 38% dos indivíduos de ambos os gêneros classificados com sobrepeso. Foi verificado um maior percentual para o
grupo feminino em relação a prevalência de obesidade quando comparado com o gênero masculino (25% para 17%). Já os resultados referentes a
PA, 17% dos homens encontram-se limítrofes e 33% hipertensos, enquanto 13% da amostra feminina está hipertensa. Por fim, conclui-se que mais
da metade da população feminina (63%) e masculina (55%) encontram-se com excesso de peso e estão fora dos parâmetros considerados
saudáveis. Já as alterações na PA foram maiores na amostra masculina (50%) do que na feminina (13%). A alimentação adequada e a prática de
atividade física regular seria uma forma de melhorar a saúde da população em questão, mas os fatores socioculturais e nutricionais dificultam esta
realização. Uma ação orientadora relacionada a uma boa alimentação e aos benefícios da atividade física desenvolvida por alunos voluntários das
Universidades seria um bom começo.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são, desde início do século XX responsáveis pelas principais causas de morte e incapacidade do total de óbitos no
mundo. O avanço terapêutico, tanto clínico quanto cirúrgico para os problemas cardiovasculares melhoram a sobrevida de portadores dessas
doenças. Em relação ao tratamento cirúrgico, é relevante atentar para o período pós-operatório. Este inicia-se no pós-anestésico, chamado de
pós-operatório imediato. O pós-operatório tardio leva todo o tempo até a cicatrização e prevenção das complicações, podendo durar até meses
apos submissão ao procedimento cirúrgico. Este estudo tem como objetivo identificar a representação do trabalho do enfermeiro na assistência
prestada a pacientes no período pós-operatório de cirurgia cardíaca. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica tendo como fonte de
pesquisa as bases de dados virtuais e impressos, realizada no período de fevereiro a maio de 2013 como requisito para graduação em
Enfermagem. Foi observado a unanimidade dos autores em ressaltar que a assistência de enfermagem como facilitador para a completa
reabilitação dos pacientes em pós-operatório. Assim, a partir deste estudo, foi identificada a relevância da atuação do profissional enfermeiro
durante assistência ao indivíduo submetido à cirurgia cardíaca. Este profissional, atuando na unidade de Terapia Intensiva, setor para o qual estes
pacientes são destinados, deve desempenhar uma atuação voltada para a melhoria da qualidade da assistência prestada e também deve buscar
métodos que possibilitem maior satisfação e empenho da sua equipe. Durante a assistência direta ao paciente, faz-se necessário utilização da
Sistematização da Assistência de Enfermagem para melhor gerência dos cuidados implementados e avaliação. Alguns diagnósticos de
enfermagem são características em comum aos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca e merecem atenção especial da equipe, tanto de
enfermagem quanto multiprofissional. A atuação do profissional enfermeiro é essencial tornando-se protagonista do cuidado nesta fase de pósoperatório, concentrando as atividades nas intervenções que objetivam prevenir futuras complicações. O risco é iminente e suas prevenções alem
de aumentar a sobrevida, influencia diretamente na redução de gastos e otimização de leitos hospitalares.
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RESUMO
Os âmbitos hospitalares estão passando por mudanças e transformações a cada dia. Mudanças que com o surgimento das novas tecnologias
alteraram todo o processo institucional interno, e vem exigindo dos serviços de saúde constante atualização de suas práticas, requerendo dos
profissionais de saúde um papel diferenciado, para que se adequem a esse novo ambiente e ao trabalho mais compartilhado, enfatizando a
qualidade assistencial. Em virtude das mudanças ocorridas o papel do líder torna-se indispensável para compreensão dessa nova cultura,
permeando aos seus liderados a visão participativa e o envolvimento dos mesmos em processo decisório, a fim da eficácia do trabalho qualificado
da equipe. A motivação é influenciada pela liderança, que é capaz de incentivar aos outros a agir com entusiasmo na vivência diária num ambiente
hospitalar, visando à obtenção da realização dos objetivos em comum. Atendendo as necessidades dos envolvidos, desenvolvendo a “autoridade”
para alcançar metas propostas tanto pela equipe, quanto pelo gerenciamento organizacional. A liderança é incontestável na realidade hospitalar,
vem sendo cada vez mais ansiada, passando de um modelo hierarquizado e tradicional para um trabalho mais flexível, em equipe, a competência
do trabalho de uma equipe reflete a realidade cotidiana do enfermeiro, construídas a partir de uma relação de poder e confiança mútua,
tornando-se indispensável o papel do enfermeiro como elemento da equipe que privilegia os interesses coletivos e oferece assistência segura ao
paciente. Frente ao exposto, o objetivo deste estudo foi destacar o impacto da motivação exercida pela liderança no gerenciamento do serviço de
enfermagem. Para elucidação deste artigo foi realizada uma revisão bibliográfica fundamentada em reflexões teóricas que envolva a motivação,
juntamente com a importância do enfermeiro líder no gerenciamento da equipe, ressaltando seu valor para o bom desempenho profissional na
equipe de enfermagem. Baseando-se numa busca sistemática de artigos científicos e livros, a seleção do material utilizado foi em base de dados
eletrônicas através da biblioteca virtual de saúde (BVS) Scientific Eletronic Libary Online (SCIELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), e os livros do acervo bibliotecário da Faculdade Estácio de Sá e de acervo pessoal. De acordo com o pensamento de
Soza et al. O enfermeiro desempenha um papel preponderante na liderança, de uma forma inovadora, tendo como fonte norteadora a evolução,
visando a melhoria da qualidade da assistência e ainda buscando obter estratégias capazes de canalizar a atenção dos envolvidos e dirigi-las a
ideais comuns, envolvendo credibilidade e comunicação eficiente para possibilitar maior satisfação cliente, técnico de enfermagem e enfermeiro.
Nesta vertente os hospitais com organizaçõede saúde vêem no profissional enfermeiro esse atributo de líder, o qual tem um olhar analítico
voltado às necessidades da equipe, paciente e empresa. Portanto, o enfermeiro líder deve usar sua criatividade, habilidade, motivação, inovação
de conhecimentos e segurança para que seus liderados sejam reflexos de suas ações e as empreguem numa assistência de enfermagem
capacitada. O diferencial competitivo hoje faz parte das organizações hospitalares, e assim a tecnologia, inovações, mudanças estão ocorrendo
nesse ambiente, influenciando o crescimento. E o fator responsável para um crescimento sustentável se baseia nas pessoas que ali se encontram
desempenhando seu papel profissional, contribuindo para os resultados benéficos da organização. Conclui-se que a motivação é um forte alicerce
para o profissional se sentir valorizado, a capacidade profissional de cada um é entendida como aprimoramento ou dom, e a troca de saberes se
faz presente para uma assistência qualificada.
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RESUMO
A sífilis congênita é a decorrência do contágio hematogênico por via transplacentária da bactéria Treponema pallidum da gestante infectada ao
seu concepto, devido à inadequação do tratamento ou a falta do mesmo. Apesar do oferecimento de três testes treponêmicos (VDRL) no decorrer
do pré-natal e a existência de um tratamento curável para maior controle e prevenção, há uma elevada taxa de incidência de sífilis congênita,
sendo considerada um problema de saúde pública. O objetivo do estudo é identificar a prevalência de sífilis congênita no Brasil no ano de 2013 e
relacionar a importância da realização do pré-natal em consonância com a educação em enfermagem, contribuindo para a minimização dos casos
de sífilis congênita na população. O estudo foi de caráter exploratório, analisando os dados disponíveis no DATASUS sobre sífilis congênita no Brasil
no ano de 2013 (último ano disponível na base de dados). O estudo permitiu a verificação de que menos de meio por cento (0,47%) das gestantes
que realizaram o pré-natal no Brasil em 2013 transmitiram sífilis a seus filhos e que destas, apenas 20% não se trataram, ou não trataram
corretamente, ou ainda se reinfectaram durante a gestação com seus parceiros, pois aproximadamente 14% dos parceiros se trataram. Ainda foi
possível observar que das crianças nascidas com sífilis congênita, quase 3% morrem, sendo 2% pela sífilis congênita e 1% por outras causas. Outro
fator que despertou a atenção foi a escolaridade das mães: 15% das mães das crianças diagnosticadas com sífilis congênita eram analfabetas ou
estudaram até a 3ª série do ensino fundamental, 25% o ensino fundamental completo e 20% o ensino médio (completo ou incompleto). O que
pode ser relacionado a baixo nível de escolaridade com o aumento de sífilis congênita. Outrossim, devemos salientar a importância de
conscientizar a população da realização integral do pré-natal em prol da prevenção da doença. É ponderoso que a assistência de enfermagem no
pré-natal seja intensificada, tendo o enfermeiro como educador da população, visando à prevenção e tratamento adequado da sífilis congênita.
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RESUMO
Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, de caráter qualitativo, cujo objetivo é desvelar a percepção da mulher sobre a participação do
homem no planejamento familiar do casal em um Centro de Saúde de Florianópolis/SC. Os sujeitos da pesquisa foram 20 mulheres, de 18 a 49
anos que procuraram o serviço de planejamento familiar, em uma unidade básica de saúde, no município de Florianópolis/SC. A coleta de dados
foi realizada no período de abril a maio de 2015, por meio de entrevistas guiadas por questionários semi-estruturados, com dez perguntas abertas.
A análise se deu pela técnica de análise de conteúdo, e interpretados a luz da revisão de literatura e do marco conceitual da Teoria de Madeleine
Leininger. Os resultados foram categorizados e apresentados em quatro tópicos: perfil das mulheres que realizam atendimento de planejamento
familiar; a compreensão da mulher sobre planejamento familiar; a presença do homem no planejamento familiar e o desenvolvimento do
planejamento familiar na Unidade Básica de Saúde. Como resultado, foi identificado a necessidade e a importância de ampliar o acesso do homem
neste processo, para que eles possam compreender melhor as questões relativas ao controle de fecundidade, e assim, assumir seu papel de
parceiro no processo reprodutivo, que é de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. A ausência dos homens no planejamento
familiar é justificada pelo choque de horário com o trabalho e também pela pouca opções contraceptivas de uso masculino , sendo a maioria de
uso feminino , aumentando assim a responsabilidade na questão reprodutiva e de planejamento familiar diretamente para a mulher. Identificouse que todas entrevistadas utilizavam métodos contraceptivos que são distribuídos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
mostrando assim a importância desta oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É considerado de fundamental importância a intervenção dos
profissionais de saúde, em especial a do enfermeiro, no atendimento de planejamento familiar, de forma a oportunizar uma melhor qualidade de
vida ao casal, atuando na assistência preconcepção, anticoncepção e infertilidade de modo individual ou em grupos. As orientações claras e de
fácil compreensão sobre todos os métodos contraceptivos do enfermeiro a clientela, a disponibilidade de métodos contraceptivos na rede pública
e o acesso fácil ao serviço de planejamento familiar são pontos essenciais e necessários para adesão e eficácia deste tipo de atendimento na
atenção básica.
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RESUMO
A qualidade de vida tem sido alvo da população que visa melhorar a boa forma física. Entretanto, a prática de atividades físicas com a transmissão
de choque entre os pés e o chão requer um cuidado sobre a musculatura perineal, em virtude de sobrecarga, podendo ocasionar aumento na
pressão intra-abdominal, geradora de queixas de perda de urina entre as mulheres praticantes. A incontinência urinária trata-se da perda
involuntária de urina, causadora de grande constrangimento e ocorre de forma predominante em mulheres. As atividades físicas de alto impacto
são vistas como causa geradora para a incontinência urinária, mas não são relatadas referências exclusivas de uma modalidade, faz- se, portanto,
necessária uma atenção especial ao fato. Objetiva-se com esta pesquisa, verificar a influência dos exercícios de alto impacto sobre a musculatura
do assoalho pélvico, além de aprofundar o conhecimento sobre incontinência urinária, de forma atualizada, em mulheres mediante atividade de
alto impacto. Trata-se de estudo do tipo exploratório, bibliográfico e retrospectivo, com apreciação sistematizada por meio da análise de
documentos científicos encontrados nos bancos de dados, tais como Bireme, Lilacs, Medline e BVS nos idiomas português e inglês publicados nos
últimos 10 anos. O estudo foi constituído por 34 publicações que versaram sobre a temática incontinência urinária em mulheres praticantes de
atividade física de alto impacto, dos quais 70,58% (24) das publicações elencadas abordaram que a prática de atividades constituídas de exercícios
que exijam muito esforço e alto impacto pode contribuir para o desenvolvimento da incontinência urinária. Ao analisar os tipos de publicação,
verificou-se que 29 (85,3%) eram artigos científicos, duas (5,71%) foram teses apresentadas na Universidade Federal de São Paulo (USP), duas
(5,71%) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e uma (2,85%) apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). Quanto
ao período de publicação, constatou-se que os anos que apresentaram maior número de artigos publicados foram 2003 e 2004, com quatro
publicações em cada ano e 2008, com cinco publicações, correspondendo a 41,18% de publicações. Nesta investigação foram encontrados estudos
que descrevem que as disfunções decorrem de causas mecânicas, além de fatores endócrinos também estarem relacionados. Os esportes que
mais apresentaram perda de urina foram: ginástica, basquete, tênis, hockey, trilha, natação, vôlei, softball e por último golf. Os exercícios que mais
ocasionaram perda de urina foram aqueles que envolviam saltos, aterrizagens de alto-impacto e corrida. Os profissionais não devem negligenciar a
perda urinária, visto que durante as atividades físicas ocorre crescimento da pressão intra-abdominal e a probabilidade de escape de urina, o que
causa enorme desgaste e constrangimento aos envolvidos, em sua maior parte, mulheres.
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RESUMO
A relevância do tema deve-se à necessidade dos profissionais de saúde se conscientizarem da obrigatoriedade de utilizarem as precauções padrão,
preocupando- se com seu bem estar e qualidade de vida bem como prestando uma assistência de qualidade. O objetivo do estudo foi apresentar
os principais motivos que levam os profissionais de enfermagem a sofrerem acidentes com material biológico. Trata-se de um estudo do tipo
revisão bibliográfica, exploratório e retrospectivo com análise sistematizada. O estudo bibliográfico se baseia em literaturas estruturadas, obtidas
de artigos científicos provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais. Após a escolha do tema foi utilizada as bases de dados virtuais LILACS,
SCIELO, PUBMED, MEDLINE e BVS. Foram utilizados os seguintes descritores: acidente com material biológico, acidente de trabalho, enfermagem,
quimioprofilaxia e prevenção de acidentes. As pesquisas foram realizadas num período compreendido entre setembro a dezembro de 2014.
Utilizaram-se como critérios de inclusão: publicações datadas entre 2008 a 2014 em artigos publicados em revistas científicas indexadas e estarem
relacionados ao tema proposto. Os principais motivos que levam a ocorrência de acidentes com materiais biológicos foram: o número inadequado
de profissionais de enfermagem; a falta de descanso para estes profissionais; a deficiência da higienização das mãos; não utilizar equipamento de
proteção individual; o ato de reencapar agulha e transportar material perfurocortante em recipiente inadequado. Diante disso, cabe ao
empregador garantir ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e organização dos mesmos, garantir implantação de educação
permanente e mudança de comportamento dos funcionários. Desta forma pode-se garantir proteção diária e contínua aos trabalhadores.
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RESUMO
O hospital é um ambiente que expõe os trabalhadores a vários tipos de riscos ocupacionais, principalmente os biológicos. Neste ambiente existem
diversas categorias profissionais, desde aquelas que têm contatos direto com pacientes, até aquelas que não têm contato e nem acesso aos
pacientes. Dentre as categorias profissionais que prestam serviços em um hospital, estão os trabalhadores dos serviços de limpeza, que embora
não tenha contato direto com pacientes, estão expostos aos riscos ocupacionais dos ambientes onde os mesmos são atendidos. Muitos
profissionais dos serviços de limpeza hospitalar executam suas atividades sem proteção, devido à falta de conhecimento ou até mesmo a recusa
em usar os equipamentos corretos. Quando estes profissionais se expõem ou são expostos aos agentes de riscos ocupacionais sem a devida
proteção são vítimas de acidentes de trabalho e/ou adoecimento. Sendo assim, esta situação levou a reflexão sobre as causas dos acidentes de
trabalho destes profissionais. Desta forma foi traçado para este estudo o objetivo de analisar a produção científica da enfermagem sobre os
acidentes de trabalho com profissionais de limpeza hospitalar. Foi realizada uma revisão narrativa sobre acidentes de trabalho com profissionais
de serviços de limpeza hospitalar. Para a seleção do material foi utilizada as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME) e o
Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados na íntegra em português, no período de 2004 a 2014. Por se tratar de uma
revisão narrativa, não foi feita avaliação da qualidade científica dos artigos selecionados. Foram analisados cinco estudos. Os estudos mostraram
que a baixa qualificação profissional e a baixa escolaridade dos trabalhadores dos serviços de limpeza hospitalar influenciam em uma maior
exposição aos riscos presentes no desenvolvimento de suas atividades profissionais, pela falta de conhecimento aos riscos presentes no trabalho.
Percebeu-se também, o sexo feminino como predominante neste serviço. O desconhecimento da Norma Regulamentadora 32 faz com que esses
profissionais desconsiderem o uso dos equipamentos de proteção individual durante a realização de suas atividades laborais. É necessário que as
instituições conscientizem seus trabalhadores quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual. Essa conscientização geralmente feita
através da educação continuada dos profissionais se faz importante, por ser um processo prolongado de ensino e aprendizagem. Em ambiente
hospitalar, a educação continuada tem como objetivo padronizar procedimentos para melhor desempenho dos profissionais. O processo de
aprendizagem pode ser facilitado pelo enfermeiro do trabalho, no momento que este proporciona um contexto apropriado para o ensino dos
profissionais com baixa escolaridade. Ressalta-se a importância da educação em biossegurança não somente na admissão dos profissionais na
empresa, e sim, como um procedimento continuo. O importante é criar um programa de educação continuada para favorecer não só esses
profissionais, mas todos expostos aos riscos ocupacionais no ambiente hospitalar.
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RESUMO
O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um vírus de DNA, pertencente à família Papilloma viridae, podendo chegar a mais de 200 tipos distintos. Sua
transmissão ocorre principalmente pelo contato sexual, podendo também ser transmitido via vertical, autoinoculação e objetos contaminados.
Objetivou-se assim, avaliar a adesão de jovens estudantes na faixa etária de 11 a 13 anos regularmente matriculadas em uma escola pública na
cidade de São Luis-MA. Trata-se de uma pesquisa observacional de caráter descritivo e abordagem quantitativa através da técnica de amostragem
aleatória. Verificou-se a adesão através das carteiras de vacinação em dois momentos – logo após o lançamento da campanha em 2014 e seis
meses após para a tomada da segunda dose. A população foi constituída de 115 jovens do sexo feminino que se encontravam na faixa etária de 11
a 13 anos, número este que correspondeu a 62% do total de alunas regularmente matriculadas no Ensino Fundamental do Centro Integrado do Rio
Anil – CINTRA, local da pesquisa. Os resultados encontrados mostraram que cerca de 100,00% das alunas tomaram a 1ª dose e que cerca de 68
delas (59,13%) também tomaram a 2ª dose. O principal motivo exposto pelas alunas para explicar o porquê de não tomarem a 2ª dose foi o
desinteresse pela vacina (53%), não tinha a vacina (21%), a segunda dose somente estaria disponível em dezembro (15%) e seguido pelo medo
devido as veiculações sobre as reações apresentadas após a tomada da vacina (11%). Neste sentido, constatou-se que foi satisfatória a adesão à
vacinação contra o HPV e que a demanda expositiva da campanha da vacina de imunização ao HPV em São Luís – MA, em especial na Escola
CINTRA, foi fundamental para alcançar tal resultado. É imprescindível que o enfermeiro adquira conhecimentos acerca desta patologia e de suas
implicações biopsicossociais, de forma a trazer subsídios que possam contribuir para a educação e prevenção dessa população. No entanto, esse
profissional deve engajar-se também em possuir conhecimentos acerca da profilaxia da doença, incluindo suas orientações sobre prevenção nas
escolas.
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RESUMO
Os micro-organismos estão presentes em diversas áreas e com o tempo adquiriram uma importância ecológica e econômica, há muitas bactérias
no ambiente que podem ser patogênicas ao homem, o que pode desencadear muitas doenças diferentes, dependendo do estado imunológico do
hospedeiro. As IRAS tornou-se um assunto de profunda reflexão dos profissionais de saúde, devido o tratamento de alto custo, o uso de
medicamentos, a predisposição à resistência antimicrobiana e da alta taxa de mortalidade. Em pediatria e neonatologia, infecções hospitalares
tendem a ser mais frequentes. A possibilidade de que o uso de dispositivos móveis pode ser um fator de propagação de doenças contagiosas tem
atraído a atenção dos profissionais de saúde durante anos. Este estudo teve como objetivo investigar a presença de micro-organismos
potencialmente patogênicos nos aparelhos celulares da equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de maternidade na
cidade de Goiânia e destacar as medidas de controle de infecção a serem adotadas por estes aparelhos. A amostra foi coletada por meio de
cultura de amostras de swab de aparelhos celulares da equipe de profissionais da área da saúde da Unidade de Terapia Intensiva de uma
Maternidade da cidade de Goiânia-GO. Trata-se de uma unidade intensiva com 12 leitos para recém-nascidos. Cada turno é composto por 05
técnicos de enfermagem, 01 enfermeiro supervisor e 01 médico pediatra, totalizando 28 profissionais, onde as amostras foram coletadas de seus
aparelhos de uso pessoal. A coleta do material nesta UTI foi realizada durante o expediente do profissional no período de outubro a fevereiro de
2015 por meio da passagem do swab nas superfícies dos aparelhos celulares da equipe de profissionais da área da saúde e inoculados em Caldo
BIH (Brain Heart Infusion) e semeados posteriormente em Agar Sangue. As culturas foram realizadas em um laboratório terceirizado que realizou o
isolamento e a identificação de microrganismos no material coletado. Foram realizados os procedimentos: técnica de esgotamento em meio Agar
Sangue e incubação por 48 horas/ 37°C. As colônias de bactérias Gram negativas foram repicadas em Agar MacConkey seguido de provas
bioquímicas e nas colônias Gram positivos inoculados em Agar Manitol Salgado, seguidos das provas de coagulação de plasma de coelho. Dentre
os 28 profissionais da UTI neonatal, apenas cinco aceitaram participar da pesquisa. Como resultado, os micro-organismos encontrados foram:
Staphylococcus sp e Enterobacter sp sendo bactérias comumente presentes na microbiota da pele, trato geniturinário e do trato intestinal. Os
resultados do estudo mostraram crescimento microbiológico em aparelhos celulares dos profissionais de enfermagem na Unidade de Terapia
Intensiva neonatal em uma maternidade na cidade de Goiânia. Um dos micro-organismos encontrados, o Staphylococcus sp, pode ser encontrado
rotineiramente na microbiota normal das mãos; enquanto a Enterobacter sp são bactérias encontradas geralmente na microbiota da aparelho
geniturinário e aparelho intestinal. A incidência das IRAS poderia ser reduzida com a higienização adequada das mãos antes e após contato com os
pacientes e o correto manuseio e limpeza dos aparelhos celulares.
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RESUMO
O conceito de biossegurança começou a ser abordado no meio científico na Califórnia, na década de 1970, quando a comunidade científica iniciou
a discussão sobre os impactos da engenharia genética na sociedade e os aspectos de proteção dos pesquisadores e demais profissionais envolvidos
nas áreas em que se realiza um projeto de pesquisa, destacando-se nessa época uma maior atenção aos riscos biológicos para a saúde do
trabalhador. Este estudo tem como objetivo, verificar as ações de biossegurança implementadas pelos membros da CCIH na prevenção de
acidentes de trabalho e o risco de contaminação por materiais biológicos aos profissionais da saúde, em um hospital na cidade de Goiânia, Goiás.
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foi aplicado pelos pesquisadores responsáveis um questionário a todos os membros da CCIH de
um hospital da cidade de Goiânia, Goiás, que compreende: 11 (onze) enfermeiros, 04 (quatro) médicos, 02 (dois) farmacêuticos e 01 (um)
administrador. Foram entrevistados todos os profissionais envolvidos na CCIH. A coleta de dados foi realizada no período de setembro a outubro
de 2014 e o questionário foi composto por 10 (dez) perguntas objetivas. Verificou-se que a maioria dos profissionais eram do sexo feminino 15
(83,0%), enfermeiros 11 (61,0%), que trabalham há menos de 5 anos na CCIH 8 (44,0%). Sobre a frequência do treinamento, 4 (22,0%) relataram
haver treinamento periódico semestral e também 4 (22,0%) relataram treinamento periódico mensal. Dos tipos de isolamento que foram
descritos, o mais utilizado foi a precaução de contato 17 (94,0%), em segundo lugar, precaução por aerossóis 16 (89,0%), seguido de precaução
por gotículas 15 (83,0%). Identificou-se que o levantamento de cepas foi feito através de exames laboratoriais na maioria dos casos 17 (94,0%),
seguido de análise de prontuários 4 (22,0%) ou busca ativa 2 (11,0%). Esta pesquisa mostrou que as ações de biossegurança implementadas pelos
membros da CCIH na prevenção de acidentes de trabalho e o risco de contaminação por materiais biológicos aos profissionais de saúde foram:
realização de treinamento, o levantamento de cepas, o uso correto dos EPIs e a utilização de precauções e isolamentos. Os resultados encontrados
mostraram que a frequência de treinamento realizado pelos membros da CCIH era feita anualmente, a maioria dos entrevistados relataram haver
necessidade de treinamento e a sobrecarga de trabalho foi o motivo para não adesão ao treinamento. A pesquisa mostrou que, independente do
porte, a CCIH aparece na condição de responsável absoluta pela implementação de politicas de biossegurança, no que diz respeito aos riscos
biológicos e medidas de contenção através das precauções e isolamentos. Ressalta-se que essas ações devem compor o programa geral do
controle de infecções, priorizando e estabelecendo políticas que minimizem os riscos de transmissão de infecção entre os trabalhadores de saúde
e os pacientes. Destaca-se que a prevenção e o controle das infecções hospitalares ocupacionais devem certificar uma ação educativa, que, por
sua vez, deve ser guiado nas características institucionais.
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RESUMO
A linha de pesquisa explorada neste estudo baseia-se no cuidar no processo saúde doença, com sua área predominante na atuação da
enfermagem no cuidado ao cliente crítico adulto em emergência, sob o tema: Urgência e Emergência. Teve como objetivo pesquisar a atuação do
enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH), suas formas de abordagens e cuidados em complicações cardiológicas. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica de caráter descritivo com abordagem qualitativa. Foram consultadas 34 referências na pesquisa no período de março de 2015 a maio
de 2015, com recorte temporal de 2005 até 2015. A busca das referências foi realizada através de livros, artigos do Google Acadêmico, artigos
publicados na Biblioteca Virtual de Saúde, artigos publicados no SCIELO, site do Conselho Federal de Medicina, site do Ministério da Saúde, site do
Conselho Federal de Enfermagem e protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar, atendendo aos critérios da pesquisa relacionada à atuação do
enfermeiro nas complicações cardiológicas no atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar (APH) na área de urgência e emergência
é o que procura chegar à vítima nos primeiros minutos após ter ocorrido o agravo à sua saúde que pode levar à deficiência física ou à morte, sendo
necessário prestar atendimento e transporte adequado. A finalidade do APH na assistência à pessoa que sofreu o acidente é mantê-la viva até a
sua chegada ao local onde será possível diminuir as sequelas. O êxito desta atividade requer a organização do trabalho em equipe composta por:
a) enfermeiros assistenciais: responsáveis pelo atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do
evento e durante o transporte; b) responsável de enfermagem: enfermeiro responsável pelas atividades de enfermagem, que dentre suas funções
está a previsão e provisão de materiais e insumos necessários para o atendimento. Considerando o curto tempo para a realização do APH, a
organização do trabalho em equipe na avaliação da gravidade e na realização de manobras para manutenção básica da vida no local do evento é
fundamental para incrementar a oportunidade de sobrevida para as vítimas até a sua chegada ao hospital. Ao iniciar o atendimento ao
cliente/vítima, o conhecimento, as atitudes, as habilidades e o comportamento a ser adotado devem estar prontamente de acordo com as
necessidades de cada um a ser socorrido, existindo protocolos a serem seguidos pelos enfermeiros, os quais conferem independência e
interdependência a esses profissionais participando da revisão de necessidade da vítima, a fim de definir prioridades e iniciar intervenções
necessárias. As complicações cardiológicas são muito críticas e comprometem de maneira significativa as chances de sobrevivência da
vítima/cliente. Desta forma, a educação permanente é indispensável e se constitui como ferramenta necessária para manter o profissional de
enfermagem atualizado quanto às tecnologias e os avanços científicos em relação a administração e o atendimento ao cliente com este tipo de
complicação. A partir do exposto, fica notório que a qualidade da atuação do enfermeiro é fator primordial no APH para um socorro eficaz,
necessitando ser capacitado para tomada de decisões rápidas e, consequentemente, possibilitar o aumento das taxas de sobrevida dos pacientes
atendidos, menor conflito diante de familiares e curiosos que presenciarem a ocorrência, mantendo a segurança de todos os envolvidos. Além
disso, pode-se concluir que quanto maior o nível de conhecimento do enfermeiro frente às doenças cardiovasculares melhor será o prognóstico do
paciente e sua recuperação. Quanto à formação profissional dos enfermeiros, o estudo evidenciou a necessidade de maior exigência das escolas
formadoras em relação à postura adequada dos acadêmicos diante dos pacientes e a necessidade de realização de estágios de observação e
atuação no atendimento pré-hospitalar durante a graduação.
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RESUMO
O termo “Depressão” em 1860 era usado em dicionários médicos para se referir a um fenômeno de ausência de ânimo, que acometia pessoas
sofrendo de uma doença. Os pacientes com o diagnóstico de depressão, frequentemente apresentam incapacidade funcional e comprometimento
da saúde física, assim justificando as limitações na produção de atividades e do seu bem estar, e consequentemente uma maior utilização dos
serviços de saúde. A depressão acomete ao indivíduo sintomas emocionais como aflição, apatia, pessimismo, baixa autoestima, sentimentos de
culpa, inadequação, feiúra, indecisão, perda de motivação. Com a agregação de componentes biológicos, sendo observados e relatados o retardo
na velocidade dos pensamentos e da ação, perda da libido, distúrbios do sono e perda do apetite. A presente pesquisa busca conscientizar
pacientes e, principalmente profissionais sobre os riscos oferecidos por receitas inadequadas, promovendo o uso racional destes medicamentos,
pois cabe ao profissional médico no ato da prescrição zelar assim pela saúde física e mental de seu paciente. Os dados para a pesquisa foram
obtidos da análise direta das notificações na unidade de saúde Prefeito José Koering, do município de Santo Amaro da Imperatriz, e arquivadas no
almoxarifado central. A pesquisa foi realizada com o conhecimento e consentimento da secretaria de saúde do município. O estudo foi
desenvolvido nos meses de fevereiro e maio de 2015. Foram incluídas no estudo todas as notificações de antidepressivos aviados entre 01 de
janeiro a 31 de julho de 2014. Foram feitos grupos dividido por sexo, sendo grupo M masculino e grupo F feminino. Os resultados concluíram que
uma grande parcela de notificações são realizadas por profissionais de diversas áreas e isso vem acarretando em um aumento do uso
indiscriminado dos medicamentos. A consulta com um profissional especializado é essencial. Infelizmente, atingir especificamente os pacientes
sem uma campanha conscientizadora de enormes proporções é muito difícil, de modo que alertar os profissionais da saúde acaba sendo a
alternativa mais eficiente.
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RESUMO
As leucemias e os linfomas estão entre as doenças onco-hematológicas que mais acometem as crianças. O tratamento dessas patologias requer
longos períodos de internação. A hospitalização é um fator impactante e estressante na vida da criança, gerando mudanças comportamentais e
emocionais. Além disso, requer que ele se adapte a um novo ambiente e rotinas. enfermagem é a categoria profissional que passa a maior parte
do tempo com a criança, sendo assim é necessário que sejam criadas estratégias que minimizem os prejuízos gerados pela hospitalização. A
equipe de enfermagem pode adotar o lúdico como parte de sua assistência. O lúdico possui uma definição abrangente não se limitando apenas a
recursos materiais como o brinquedo. Ele possui um valor terapêutico e aumenta o vínculo entre profissional e criança. Neste sentido, este estudo
tem como objetivos: 1) Identificar se a equipe de enfermagem utiliza o lúdico durante sua assistência à criança com doença onco-hematológica
hospitalizada; 2) Descrever as facilidades, benefícios e dificuldades apontados pela equipe de enfermagem na utilização do lúdico durante a
assistência à criança com doença onco- hematológica hospitalizada. Foi realizado estudo descritivo, com abordagem qualitativa. O cenário foi um
setor de internação pediátrica de um Hospital da cidade do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram 11 profissionais de enfermagem,
enfermeiros e técnicos, que atuam no cuidado direto à criança hospitalizada. A coleta de dados foi realizada em duas etapas, sendo a primeira
uma observação não participante seguida de entrevista semi-estruturada. Foram respeitados os aspectos éticos contidos na Resolução 196/96, do
Conselho Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. As falas dos sujeitos
foram transcritas na íntegra e após analisados através da análise temática emergiram as seguintes unidades temáticas: definindo o lúdico; o uso
do lúdico durante a assistência à criança com doença onco-hematológica; os benefícios e as facilidades do uso do lúdico; as dificuldades do uso do
lúdico. Emergiram ainda as subunidades: momentos de utilização do lúdico; formas de utilização do lúdico. Conclui-se que o lúdico é um potente
instrumento redutor dos estresses gerados pela hospitalização e também um recurso facilitador e gerador de vínculo entre criança e seu cuidador.
A equipe de enfermagem deve utilizar este recurso como parte do cuidado objetivando prestar uma assistência mais humanizada à criança. Este
estudo contribui para ampliar a reflexão e discussão acerca do uso do lúdico dentro do ambiente hospitalar e ainda ratificar a importância da
abordagem da temática nas escolas de enfermagem, objetivando formar profissionais qualificados para cuidar de crianças hospitalizadas. Foram
usados como descritores: Jogos e Brinquedos, Criança Hospitalizada, Enfermagem Pediátrica, Neoplasias.
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RESUMO
As práticas alimentares na infância são afetadas pelo desmame precoce e introdução incorreta de alimentos complementares, podendo levar a
doenças carenciais, obesidade e doenças crônico-degenerativas. O objetivo deste estudo é identificar as práticas alimentares no primeiro ano de
vida e os fatores associados. Trata-se de um estudo transversal, com dados de 39 crianças menores de um ano obtidos por entrevista à suas mães
antes da consulta de puericultura. Os acompanhantes foram entrevistados através de questionário estruturado contendo variáveis relacionadas à
amamentação, introdução de outros líquidos e alimentos, características maternas e relacionadas à criança. Quase dois terços das crianças eram
do sexo masculino (69,23%); 7,69% tinham até quatro meses, 30,76% tinha entre quatro e seis meses e 61,53% das crianças eram maiores de seis
meses. Uma minoria nasceu com baixo peso (15,38%). Todas nasceram em maternidade pública, sendo que 61,53% foram através de parto
cesáreo e a maioria (92,30%) foi amamentada na primeira hora de vida. Quanto às características maternas, 53,84% das mães era maior de 19
anos e com idade menor que 30 anos, 23,07% tinham três filhos, quase a metade (46,15%) estudou até o ensino médio incompleto, e 76,92% não
trabalhavam fora do domicílio. Pouco mais da metade vivia com um companheiro, seja casada ou em união estável, e a maioria (76,92%) possuía
renda familiar de até um salário mínimo. Dentre as crianças menores de um ano de idade, 38,46 % encontrava-se totalmente desmamada, 46,15 %
utilizavam mamadeira e 76,92% faziam uso de chupeta. Apesar de todas as crianças terem nascido em maternidades públicas, ainda é frequente o
nascimento por parto cesáreo, contradizendo as orientações nacionais que o contraindicam. Mesmo com a alta prevalência de aleitamento
materno na primeira hora de vida, quase a metade das crianças já se encontrava totalmente desmamada e utilizando bicos artificiais. Esta situação
reflete a necessidade de fortalecer os programas de apoio ao aleitamento materno e orientação alimentar a esta população. Os agravos à saúde
da criança decorrentes do desmame precoce têm sido amplamente discutidos, visto que determinadas práticas constituem fatores protetores de
condições mórbidas como as doenças cardiovasculares, diabetes, vários tipos de neoplasias e a obesidade, entre outras. As repercussões negativas
decorrentes do desmame são fruto do efeito cumulativo de alterações iniciadas de forma precoce, que resultam em morbidades no adulto.
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RESUMO
O aleitamento materno é fundamental para o bom desenvolvimento do recém-nascido, ideal e necessário para sua sobrevivência no primeiro
semestre de vida, favorecendo suas necessidades nutricionais. Apresenta benefícios do ponto de vista imunológico, psicológico, materno, familiar
e no aspecto econômico. Diante do exposto, é fundamental que a mãe tenha consciência desses benefícios, para que assim amamente seu filho de
forma adequada e em momento oportuno. O objetivo deste estudo foi: verificar o conhecimento das gestantes do Arquipélago de Fernando de
Noronha- PE sobre o aleitamento materno. Trata-se de um estudo transversal, descritivo-exploratório, realizado nos meses de agosto à outubro
de 2014, na Unidade de Saúde da Família Dois Irmãos, localizada no Arquipélago de Fernando de Noronha- PE. A amostra foi composta por todas
as gestantes cadastradas na área de abrangência (baixo e alto risco gestacional) com idade entre 18 a 40 anos, os dados foram coletados no dia da
consulta de pré-natal ou através de visitas domiciliares às gestantes. A maioria (64,7%) tinha idade entre 25 a 40 anos, eram casadas (70,6%) e
com o ensino médio completo (52,9%), trabalhavam com carteira assinada (70,6%), possuíam renda de 1 a 3 salários mínimos (52,9%), eram
primigestas e estavam entre o primeiro e segundo trimestre de gestação (58.8%). Pouco mais da metade (52,9%) não planejou a gravidez.
Realizaram de 4 a 6 consultas de pré-natal (58,8%), e, quase dois terços (76,5%) recebeu orientações sobre AM, não tendo dúvida sobre o tema.
Os profissionais de saúde foram os principais orientadores, figurando o médico (29,4%), o enfermeiro (23,5%) e o agente comunitário de saúde
(11,7%). Quase todas referiram que a criança deve ser amamentada por mais de seis meses de vida (94,1%), e que o leite materno protege a
criança contra doenças. No entanto, 35,3% referiram que o leite não supre todas as necessidades do lactente. A avó materna figurou como
principal apoiadora da prática (47,1%), mas 23,5% das gestantes não recebeu nenhum tipo de apoio. As gestantes referiram que os benefícios do
AM seriam a perda de peso (58,8%) e o vínculo afetivo (23,5%). A maioria das gestantes apresenta bom conhecimento sobre AM, apesar de
algumas acreditarem que o leite materno não supre as necessidades da criança. Evidencia-se a relevância das contribuições da equipe de saúde
como pilar de orientação, pautada em assistir as gestantes para o AME, impactando positivamente na decisão e motivação das mães em
amamentar. Esta iniciativa deve estar sempre presente e implementada no conjunto da rede primária de atenção à saúde, a fim de apoiar e
integrar as usuárias durante o processo da gestação, fortalecendo as ações de promoção e a importância de uma prática efetiva de AM,
contribuindo assim, para saúde da criança e das suas mães.
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RESUMO
A proposta de humanização do parto preconizada pelo Ministério da Saúde tem como objetivo o atendimento centrado na mulher, de forma
individualizada, priorizando o respeito à evolução fisiológica do processo. Objetivou-se identificar o conhecimento das gestantes atendidas na
consulta de pré-natal realizado na Estratégia de Saúde da Família do município de Carpina acerca do parto humanizado. Trata-se de um estudo
exploratório descritivo, de abordagem quantitativa. A amostra foi constituída pelas gestantes usuárias das USF’s do município de Carpina, na faixa
etária de 18 a 40 anos de idade. Para a coleta dos dados utilizou-se um questionário próprio, formulado pelos autores, com perguntas fechadas,
que foi aplicado na sala de espera por ocasião da consulta de pré-natal, após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Os
dados foram categorizados e digitados no programa Microsoft Excel 2010, onde se procedeu a análise dos mesmos, através da construção de
tabelas e gráfico. A pesquisa somente teve início após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 43462715.0.0000.5640). Identificouse que a maioria das gestantes era jovem, com idade entre 18 e 24 anos, casada e com ensino médio completo; estas mulheres ainda eram
provenientes de famílias de baixa renda e baixo nível cultural. Quanto ao pré-natal, a maioria o iniciou ainda no primeiro trimestre de gestação, já
tendo realizado cinco ou mais consultas. As gestantes demonstraram conhecimento regular do pré-natal, mas cerca da metade (53,0%) afirmou
ter havido carência de informações sobre os procedimentos durante as consultas. Foi identificado alto índice de desconhecimento a respeito do
parto humanizado, onde 69,4% das entrevistas nunca ouviram falar sobre este assunto, 67,0% acreditava que a ocitocina exógena é algo
necessário em todos os partos, 76,5% afirmou que a episiotomia também é obrigatória, a maioria (69,5%) desconhecia o papel da doula e 49,4%
apontou o médico obstetra como a pessoa mais importante e mais ativa durante o trabalho de parto e parto. Verificou- o desconhecimento das
gestantes acerca do Parto Humanizado, onde as informações prestadas durante o pré-natal realizado nas unidades de atenção básica não atende
aos requisitos preconizados pelas organizações de saúde. A maioria das mulheres não foi informada sobre aspectos inerentes ao parto, tais como
a lei do acompanhante, os cuidados necessários, métodos de alívio da dor e a importância do contato precoce com o bebê logo após o
nascimento. A ausência de informações adequadas para a gestante durante o pré-natal tem como consequência o desconhecimento sobre
eventos importantes durante o trabalho de parto. Nota-se, portanto, a falta de conscientização dos profissionais em reconhecer a mulher como
protagonista do parto e adotar o diálogo, voltado principalmente para as questões que refletem sobre a humanização.
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RESUMO
As causas externas são consideradas a primeira causa de morte entre jovens em idade produtiva, sobretudo as agressões e os Acidentes de
Trânsito (AT), que se constituem um grave problema de saúde pública, com aumento dos custos sociais e econômicos necessários ao tratamento à
reabilitação dessas vítimas. Apesar de leis cada vez mais rigorosas, a sociedade e a justiça brasileira têm se mostrado excessivamente tolerante
com motoristas alcoolizados. O motorista não é obrigado a produzir provas contra si e por isso pode recusar-se a fazer o teste do bafômetro,
mesmo estando visivelmente embriagado. Em âmbito nacional, há tentativas de conscientizar o condutor do veículo em usar o cinto de segurança,
não beber, não dirigir em alta velocidade, não falar ao telefone celular enquanto dirigir, enfim, cuidados em geral no trânsito. A lei seca é um
exemplo que vem sendo intensificada no sentido de diminuir os acidentes mas, mesmo assim, observa-se que ainda se encontra muito distante da
realidade. Para as vítimas, as consequências são as mortes, sequelas, lesões, necessidade de assistência pré-hospitalar e intra-hospitalar
especializada, longos períodos de recuperação, impacto emocional e financeiro. Os prejuízos sociais desses eventos estão relacionados aos anos
potenciais de vida perdidos, incapacidade para o trabalho e menor produtividade em virtude de limitações físicas e psicológicas, custos relativos
ao diagnóstico, tratamento e reabilitação. A pesquisa teve como objetivo compreender qual o entendimento que os Acadêmicos de Enfermagem
de uma faculdade privada do Recife/PE, têm sobre a legislação de trânsito no que se refere à proibição de dirigir alcoolizado. O estudo foi
exploratório-descritivo de corte transversal, com abordagem quantitativa, aplicando-se um questionário com 38 perguntas semiestruturadas, que
teve aprovação do CEP com CAAE 44027015.0.0000.5640. Foram entrevistados 209 estudantes, 82% sexo feminino, 18% do sexo masculino, com
faixa etária entre 21 e 25 anos de idade, 92% está ciente de que dirigir alcoolizado gera multa, 59% sabe que se conduzir veículo sob efeito de
bebidas alcoólicas receberá voz de prisão, 70,3% respondeu que o carro ficará apreendido em tais condições, bem como terá sua habilitação
apreendida, 86,1% diz saber que se desrespeitar autoridade de trânsito será preso, 33,5% possui conhecimento que o teste do bafômetro é
obrigatório na blitz da lei seca, 54% tem conhecimento que ao ser flagrado sob efeito de bebidas alcoólicas ao volante, perderá sete pontos na
carteira nacional de habilitação, 91% respondeu não ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, 98% diz nunca ter sido multado por dirigir alcoolizado, 93%
afirmaram que nunca sofreu acidentes de trânsito motivado pelo motorista estar alcoolizado. Os resultados possibilitaram visualizar a realidade de
vida dos graduandos de enfermagem sobre suas experiências com a temática proposta e entendimentos sobre as legislações no trânsito, os
perigos da ingestão de bebidas alcoólicas enquanto se dirige e principalmente, levou a refletir sobre a importância deste assunto.

Titulo:

Conhecimento dos graduandos de enfermagem de uma faculdade privada acerca do calendário vacinal infantil

59

Autor(es) MICHELLE CARDOSO LIMA; SIMONE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA; MÔNICA MARIA GARCIA DE SOUZA
IES: ESTÁCIO FIR
E-mail para contato: michelle.lima@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Vacinação. Saúde da Criança. Enfermagem
RESUMO
A vacinação é uma prática que objetiva garantir benefícios à saúde, fortalecendo o sistema imunitário contra agentes patogênicos e reduzindo a
proliferação dos agentes infecciosos na população. O Programa Nacional de Imunização é uma política pública que estabelece parâmetros técnicos
para a utilização de imunobiológicos nos estados e municípios brasileiros. Com a institucionalização dos calendários de vacinação, foi possível
orientar os profissionais de saúde quanto ao número de doses, intervalos e indicações de cada vacina. É importante que o enfermeiro possua
conhecimento adequado sobre o calendário vacinal, em especial o infantil, pelo grande número de doses no primeiro ano de vida. O objetivo deste
estudo foi avaliar o conhecimento dos graduandos de enfermagem do último ano de graduação sobre o calendário vacinal infantil em sua relação
teórico-prática. Trata-se de um estudo transversal, descritivo-exploratório, quantitativo, realizado nos meses de agosto à outubro de 2014, no
campus Abdias de Carvalho, da Faculdade Estácio, localizada em Recife - PE. A amostra foi composta por 50 alunos do último ano de graduação
em Enfermagem, que estavam cumprindo o estágio curricular obrigatório. A coleta dos dados foi realizada através de um instrumento
estruturado, contendo questões fechadas sobre o conhecimento dos graduandos sobre o calendário vacinal infantil. A pesquisa somente teve
início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e cumpriu a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre
pesquisa com seres humanos. A maioria dos alunos era do sexo feminino (98%), com faixa etária entre 31 e 49 anos (48%); 52% eram casados e
44% possuíam Ensino Técnico em Enfermagem. Pouco mais da metade (58%) possuía como única experiência em vacinação a prática com os
próprios filhos. Quanto às dificuldades em realizar a vacinação na prática curricular, 74% afirmaram não terem tido nenhum tipo de obstáculo. Em
relação à vivência no estágio supervisionado na sala de vacinação, 58% da amostra considerou satisfatória para a futura prática profissional e 56%
consideraram muito importante a participação do supervisor no estágio curricular. Os maiores índices de acertos quanto à finalidade cada
imunobiológico foi constatada em relação às vacinas Influenza (98%), Pneumocócica (94%) e BCG (90%). Quanto à via de administração, o maior
percentual de acertos foi observado na vacina Pneumocócica (82%), Rotavírus e Hepatite B (78%). Em relação à estabilidade, a maioria dos
discentes respondeu corretamente somente para as vacinas Rotavírus (68%) e Pneumocócica (56%). Diante do exposto, percebe-se que, à medida
que informações mais específicas de cada vacina são solicitas, os graduandos apresentam menos domínio do conteúdo. Dessa forma, conhecer a
importância da imunização e suas especificidades contribui para o enfermeiro compreender a maneira pelo qual o indivíduo sadio adquire
proteção imunológica contra doenças de caráter infeccioso, objetivando aumentar a resistência das pessoas diante das infecções a partir do uso
de imunobiológicos. É possível que a baixa frequência de acertos sobre alguns critérios apresentados seja oriunda, muitas vezes, da falta de
conhecimento construído pela abordagem pedagógica teórica da vacinação em outras disciplinas. Mas, nesta pesquisa esse argumento não se
fundamenta, uma vez que os graduandos receberam a orientação correta antes da atividade prática, podendo ter inúmeros fatores contribuintes.
Dessa maneira, é necessário um olhar sobre o processo da enfermagem executado enquanto prática assistencial pelo enfermeiro supervisor, no
sentido de melhor avaliar o conhecimento desses estudantes antes da experiência na sala de vacinação para uma prática curricular eficaz, e
orientá-lo em suas dificuldades. Embora a maioria da amostra não tenha declarado dificuldades, há a necessidade de capacitações constantes.
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RESUMO
As condições crônicas representam hoje um grande desafio mundial sendo as mais prevalentes o diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias
crônicas e câncer. O excesso de peso, tabagismo, consumo abusivo de álcool e alimentação inadequada são os principais fatores de risco para as
condições crônicas. As complicações delas decorrentes têm impacto na vida das pessoas inclusive no trabalho. Promover o autocuidado entre
trabalhadores que possuem uma condição crônica/fatores de risco é importante para que possam ter qualidade na vida e no trabalho. O objetivo
deste trabalho foi compreender os déficits de autocuidado entre trabalhadores do transporte coletivo do município de Florianópolis/SC que
apresentam uma condição crônica. Estudo foi descritivo com abordagem qualitativa. Foram realizados dois grupos focais para debater questões
referentes ao autocuidado diante da condição crônica. Participaram 14 trabalhadores de uma empresa de ônibus de Florianópolis/SC com
condição crônica. Os grupos focais foram filmados e posteriormente assistidos e transcritos. Os dados foram analisados utilizando o Software para
análise de dados qualitativos ATLAS TI Versão sete para Windows seguindo as etapas de pré analise, exploração do material e interpretação. As
idéias semelhantes foram agrupadas em categorias e discutidas a luz do referencial teórico utilizado: a teoria dos Déficits de Autocuidado. A
pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Os
participantes tinham entre vinte e cinquenta e seis anos, 43 % possuíam condição crônica e 57 % fator de risco. As condições crônicas/fatores de
risco apresentados pelos trabalhadores são também os mais evidenciados na literatura: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, dislipidemia,
obesidade e sedentarismo. Os déficits de autocuidado foram obtidos a partir dos temas que atingiram a saturação nos dois grupos focais
realizados e formaram duas categorias de análise: mudanças de hábitos de vida e procura pelos serviços de saúde. Apesar dos participantes
reconheceram e enfatizarem os efeitos positivos da alimentação, atividade física e uso de medicações prescritas na prevenção de doenças crônicas
e/ou de suas complicações, eles ressaltam dificuldades em seguir regimes de tratamento apoiados na mudança de hábitos de vida e também na
procura pelos serviços de saúde. Evidenciou-se que na prática do autocuidado os principais déficits encontrados se referiam a requisitos
relacionados aos desvios de saúde referente a condicao crônica. Principalmente em relação à alimentacao, à manutenção da saúde e ao controle
dos problemas crônicos de saúde. A necessidade de mudanças de hábitos de vida mostrou-se, neste estudo, ligada a falta de adesão com o
tratamento. Muitas doenças crônicas requerem uma mudança no estilo de vida das pessoas, sendo que na maioria dos casos o uso de
medicamentos é indicado para tratamento, e o comprometimento deve ser efetivo, assim como a mudança diária na rotina como a mudança na
alimentação e a realização regular de atividade física. Outro déficit levantado foi a procura dos serviços de saúde. Nota-se que a procura se dá
somente em casos de emergenciais quando não há mais outra solução. Além disso, os participantes também relataram que só fazem
acompanhamento com o médico do trabalho, e que mesmo assim muitos homens ainda são resistentes a procurar tratamento médico. Os déficits
de autocuidado estavam associados a falta de tempo e desinteresse. As instituições de trabalho, geralmente estão inadequadas para o
atendimento das necessidades psicobiológicas e sócio-espirituais dos trabalhadores e proporcionam um precário nível de saúde e de bem-estar
Portanto, as instituições de trabalho devem integrar uma rede de atendimento integral institucional.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Enfermagem

60

Titulo:

Diálogos sobre a violência de gênero: percepções de acadêmicos de enfermagem

61

Autor(es) Camila Muzy Leal; Kyra Vianna Alochio; Rafael Bittencourt da Silva Andrade; Tays Matheus Barreto
E-mail para contato: kyralochio@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Violência contra mulher; Atuação de enfermagem; Maus tratos conjugais; Saúde da mulher; Programas de pro
RESUMO
A violência de gênero designa a produção da violência em um contexto de relações produzidas socialmente. Portanto, o seu espaço de produção é
social, e o seu caráter é relacional. Sobre este contexto a violência contra a mulher manifesta-se de distintas formas e circunstâncias possuindo por
sua vez uma multicausalidade nos grupos sociais. Atualmente a violência é tratada como um problema de saúde, devido ao conflito causado na
vida dos sujeitos e nos investimentos realizados pelos governantes para reduzir os índices de criminalidade. Diante desse impacto, percebe-se a
importância da atuação dos profissionais no âmbito da saúde, contextualizando o cenário de atendimento a este publico e favorecendo a
manutenção de uma conduta coerente em sua prática assistencial Transpondo o contexto de formação acadêmica, vislumbra-se a necessidade de
problematizar as ações assistenciais de campo como forma de produzir sentidos nas condutas de futuros profissionais que exercerão suas práticas
assistenciais em unidades de saúde. O objetivo deste estufo foi analisar as percepções dos acadêmicos de enfermagem sobre o atendimento de
enfermagem a mulheres vítimas de violência de gênero no município de Macaé-RJ. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa,
descritivo-exploratória, de campo. O cenário foi campus da Universidade Estácio de Sá de Macaé-RJ. Os sujeitos foram os alunos do curso de
Bacharelado em Enfermagem do 6º ao 9º período. O décimo período não foi incluído por ser o mesmo período cursado pelos pesquisadores. Os
dados foram coletados através da aplicação de questionário semi-estruturado a 60 participantes. Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: ser
aluno matriculado na instituição, ser aluno do curso de enfermagem, ter cursado o modulo de saúde da mulher, estar entre 6 ao 9º período. Os
critérios de exclusão foram: alunos que estejam cursando o módulo de saúde da mulher no advento de realização da pesquisa; alunos que não
presentes no dia da aplicação do questionário pelos pesquisadores. Os dados foram submetidos à análise temática Do processo pré-analítico
emergiram duas categorias a) Categoria I: A relevância do profissional de enfermagem no processo assistencial à mulher vitimizada b) Categoria II:
A importância do espaço universitário no fomento de discussões sobre o tema violência de gênero. O presente estudo respeitou os aspectos éticos
legais, sendo enviado e aprovado pelo CEP institucional UNESA sob o parecer: 1.052.611 de 14 de maio de 2015. Os resultados parciais baseados
nas falas dos sujeitos em relação à primeira categoria analítica apontam à importância do enfermeiro no atendimento ao público vitima de
violência. Os acadêmicos caracterizaram essa importância como sendo o enfermeiro como um dos profissionais mais próximos a este público. Os
acadêmicos apontaram o fato de o enfermeiro possuir uma visão holística do atendimento neste tipo de situação e concordam que o mesmo
presta uma assistência física e emocional. Houve também a evocação de que outros profissionais da equipe multidisciplinar também devem
participar do processo assistencial. Em relação a análise parcial da segunda categoria, identificamos nos discursos que a maior parte dos sujeitos
concordam sobre a importância de levar esse conhecimento adquirido na academia para a vida profissional futura, no intuito de prestar uma
melhor assistência e orientar as mulheres vítimas de violência baseados em saberes sólidos. As conclusões parciais demonstram que a promoção
de um espaço de trocas de saberes e conhecimentos favorecem a elaboração de atitudes que orientam as práticas profissionais. Para os
acadêmicos de enfermagem é importante adquirir o conhecimento, através da reflexão dos cenários locais vivenciados no processo de
aprendizado disciplinar. A partir dos apontamentos realizados, elevar academia como produtora re-orientadora das práticas de futuros
profissionais de enfermagem.
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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os erros de medicação e suas implicações para a segurança do
paciente, em nível hospitalar. A questão norteadora da pesquisa foi: quais fatores desencadeantes levam aos erros imputados diretamente à
enfermagem? Como metodologia a revisão empregou estudos primários que foram identificados em artigos disponibilizados nas bases de dados
MedLine, LILACS e SCIELO e por Trabalhos de Conclusões de Cursos e Dissertações realizada nas bibliotecas da Universidade Federal de Santa
Catarina e do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Os critérios para seleção das publicações foram relacionados à erros na terapia
medicamentosa no contexto hospitalar, publicadas entre os anos de 2008 à 2013, em português, inglês e/ou espanhol. O levantamento foi
realizado entre os meses de agosto a setembro de 2013. Do total de 48 publicações encontradas, 15 atenderam a todos os critérios de seleção,
que vieram a compor a amostra do presente estudo. Na revisão de literatura efetuada constatou-se que o processo de utilização de medicamentos
é complexo, multidisciplinar e carregado de aspectos psicológicos, tornando os erros de medicação frequentes e com sérias consequências para os
clientes e organizações hospitalares e que reconhecer que os erros de medicação são frequentes e identificar seus padrões e causas no cotidiano
da pratica de atendimento ao paciente são apenas os primeiros passos para diminuição dos riscos de sua ocorrência. Foi constatado também que
os erros de medicação em nível hospitalar não são exclusividade da enfermagem e envolvem desde a prescrição (equipe médica), a dispensação
(farmacêuticos), a equipe de enfermagem (enfermeiro, técnicos e auxiliares), além das condições de trabalho e os fatores humanos. Recomendase que a análise da causa deve ser adotada pelas instituições para clarear de fato o que ocorreu a fim de prevenir que novos episódios aconteçam
e se estabeleçam estratégias e recomendações que podem ser utilizadas por todas as instituições hospitalares para evitá-los. A segurança do
paciente, primeiramente deve ser um compromisso ético dos profissionais nas instituições de saúde. Ainda que mudanças organizacionais sejam
necessárias na busca de uma assistência segura, o desafio que se coloca na área da saúde é a superação da cultura punitiva e a conscientização da
necessidade de um novo olhar para a segurança no atendimento ao paciente. Conclui-se que há necessidade de se desenvolver ações para
favorecer uma mudança de cultura que garanta a segurança do paciente nas instituições hospitalares.
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RESUMO
O trabalho tem por objetivo descrever as experiência de situações vivenciadas, por cinco acadêmicos de Enfermagem do sétimo período da
Universidade Estácio de Sá, Campus - Sulacap – RJ, durante a realização do projeto de extensão social intitulado: Estratégia de Acompanhamento
do Crescimento e Desenvolvimento Infantil, que teve início no mês de fevereiro do ano em curso. Neste período foram realizadas as seguintes
atividades: revisão do projeto, levantamento dos materiais necessários para realização das atividades, organização do Consultório de Enfermagem,
divulgação do projeto e a captação de clientes. A consulta de Enfermagem constitui um processo dinâmico que envolve várias dimensões interrelacionadas, simultâneas e contínuas, sem que nenhuma delas ocorram separadamente e representem um atendimento de caráter generalista,
centrado no ciclo vital e na assistência à família, considerando que estes são eixos referenciais para as atividades de atenção a criança e ao
adolescente. Na infância, por meio da avaliação de parâmetros de Crescimento e Desenvolvimento durante a consulta, é possível detectar
inúmeras alterações que podem ocorrer durante a vida de um indivíduo, as quais dependem de várias influências. Utilizamos como metodologia
uma abordagem qualitativa, tendo em vista a prática do Enfermeiro na consulta de Enfermagem e análise de elementos teóricos obtidos nos
levantamentos bibliográficos relacionados à assistência a criança. As consultas são realizadas no consultório de Enfermagem do campus, onde são
acompanhadas crianças na faixa etária compreendida desde do nascimento até os 12 anos de idade. A assistência no consultório está sendo
baseada na complexidade assistencial indicada pelo Processo de Enfermagem. Até o mês de maio foram agendadas 15 consultas, sendo
efetivamente realizadas 8. A experiência tem proporcionado aprendizado no cuidado ao cliente pediátrico, possibilitando assisti-lo integralmente,
percebendo-o além da problemática inerente do seu desenvolvimento. Conclui-se que este tipo de experiência muito contribuiu para o
crescimento dos acadêmicos como futuros profissionais de Enfermagem e tem proporcionado à clientela atendida a possibilidade de mais uma
opção de atendimento, bem como fornecido a clientela e aos familiares desta, uma aquisição de maior conhecimento no que se refere aos
cuidados de higiene, alimentação, lazer, e uma melhor observação do acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança e
de suas necessidade em geral.
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RESUMO
Aleitamento materno (AM) é o processo onde o lactente recebe o leite materno (LM) da mama ou extraído. É importante para o desenvolvimento
e defesa imunológica do bebê, sendo sua interrupção antes dos quatro meses caracterizada como desmame precoce. Em relação aos padrões de
AM a Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que o aleitamento materno exclusivo (AME) é quando o lactente só ingere LM diretamente da
mama ou extraído e nenhum outro alimento líquido ou sólido, com exceção de vitaminas, minerais ou medicamentos; aleitamento materno
predominante (AMP), quando a criança recebe além do LM, água ou outros líquidos (sucos de frutas e chás) e; aleitamento materno (AM), quando
a criança é alimentada com LM e outros alimentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prática exclusiva do AM até os seis primeiro
meses do bebê é recomendada, pois o seu composto supre todas as necessidades nutricionais. A implementação de complementos alimentares
poderá ser realizada após esse período, porém o alimento deverá ser adequado e associado ao AM pelo menos até os dois anos da criança,
reduzindo os índices de mortalidade infantil e patologias oportunas da infância, como desnutrição, pneumonia e diarreia. No entanto existem
vários fatores que influenciam esse processo, alguns relacionados à mãe. O objetivo deste estudo foi descrever a importância da atuação do
enfermeiro na atenção básica à mulher que amamenta para prevenir o desmame precoce. A metodologia utilizada foi de um estudo bibliográfico,
realizado a partir da busca de artigos científicos na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, a partir dos descritores aleitamento materno,
fatores maternos, desmame e enfermagem. Encontraram-se 52 artigos, dos quais 20 foram selecionados por atenderam aos critérios: ter sido
publicado em língua portuguesa e publicado a partir de 2003. Pode-se relacionar as doenças mamilares comuns no início da amamentação,
(traumas mamilares, ingurgitamento mamário e mastite) responsáveis pelo desmame precoce, principalmente quando não há apoio da equipe de
saúde. No decorrer dos anos, as mudanças no estilo de vida da mulher, especialmente àquela trabalhadora, influenciam fortemente os padrões de
AM, muitas vezes deixando um sentimento de culpa naquelas que desmamaram precocemente. Ainda há a correlação do desmame precoce entre
os grupos socioeconômicos, observando-se grande índice desta prática na classe média, especialmente para a lactante que retorna ao trabalho.
Em relação à idade materna, as mães mais jovens e sem parceiro fixo geralmente começam tardiamente o pré-natal e, por inexperiência, se
preocupam posteriormente sobre a forma do AM. A união estável e o apoio de outras pessoas ou familiares, especialmente do companheiro,
influencia positivamente na duração do AM. Os enfermeiros das unidades de saúde da família (USF) tem grande importância no apoio à mãe que
amamenta, pois através desses profissionais os medos, crenças e dúvidas são esclarecidos. O empenho no aconselhamento do AM é crucial,
embora ainda haja muito que fazer sendo fundamental para a educação em saúde das lactantes. Durante o pré-natal o incentivo às gestantes deve
ser redobrado para o ato de amamentar. A USF pode ser uma boa estratégia para atenção e apoio ao AM, oferecendo às famílias promoção à
saúde de forma preventiva e curativa, em seu território de atuação. Com relação à amamentação, os enfermeiros da equipe de saúde da família
desenvolvem atividades educativas desde o pré-natal, buscando interagir com as gestantes, conhecendo suas histórias, valores e experiências
anteriores. A significância do AM e seus aspectos subjetivos são abordados e esclarecidos. Entretanto, tem sido um desafio ampliar a adesão à
prática do AM especialmente o AME.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e o UNICEF, comprovaram que para a redução da mortalidade infantil no Brasil se faz
necessário garantir o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e apenas complementando-o até os dois anos. Diante das condutas
inadequadas no processo de amamentação por parte das mães, a pergunta norteadora foi: “qual a implicações devem ser consideradas pelo
enfermeiro na orientação sobre a amamentação?” O objetivo geral visa verificar as implicações a serem consideradas pelos enfermeiros no
processo de amamentação. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de artigos indexados, a partir de estudos primários da biblioteca virtual SCIELO.
Os critérios de seleção da amostra foi a utilização da palavra descritora “aleitamento materno”, no período de publicação de 2010 e 2014, em
português. O levantamento foi realizado entre os meses de abril a maio de 2015. Do total de 183 publicações encontradas, 54 foram selecionadas.
A análise foi realizada com base na síntese da revisão de literatura individual dos artigos selecionados e posteriormente, categorizada em cinco
tópicos: índices de Aleitamento Materno no Brasil; percepções das mães na prática do Aleitamento Materno (AM); fatores que influenciam na
amamentação materna; a prática da educação em saúde no contexto da amamentação materna pelos profissionais de saúde e; particularidades
da amamentação a serem consideradas pelos profissionais de saúde. Esta pesquisa, destacou que com relação ao índice de amamentação materna
no Brasil, entre os períodos - na hora do parto, de zero a seis meses e de nove a doze meses, vem-se apresentando uma prática crescente nas
instituições de saúde e adotadas pelas mães, porém requer ainda, muitos esforços enquanto estratégias politicas e incorporação de ações pelos
profissionais de saúde, de forma a atingir os índices recomendados pela OMS. Quanto às percepções das mães sobre o aleitamento materno o
estudo apresentou a importância que o conhecimento desta prática, influencia no ato de amamentar. Houve relatos das puérperas que afirmam
entender os benefícios que o leite materno traz ao seu bebê, como fator de proteção e anticorpos, vínculo afetivo, independente da existência de
mitos e crenças cultivados muitas vezes pela sociedade: o “leite fraco”, “pouco leite”. Alguns fatores influenciam na amamentação materna,
dentre eles, os aspectos culturais, educacionais, sociais e familiar. A figura paterna foi identificada como uma influência crucial a mulher,
motivando-a e auxiliando-a na prática de amamentar. Aspectos biológicos também foram considerados, com menos ênfase, sendo considerados
os benefícios que trazem ao bebê como fator importante. O uso da chupeta destacou-se negativamente na amamentação, sendo um dos
principais fatores de desmame, seguido da introdução precoce de outros alimentos, do retorno ao trabalho e da influência de familiares para o uso
de complementos. A prática da educação em saúde no contexto da amamentação materna pelos profissionais de saúde é realizada,
principalmente, durante o atendimento de pré-natal e puerpério, por meio de medidas preventivas e educativas. O estudo também apresentou
particularidades da amamentação a serem consideradas pelos profissionais de saúde como a vulnerabilidade social e os recém-nascidos com baixo
peso. Entende-se que o ato de amamentar requer estímulo, orientação e compreensão para com a mulher. O profissional de saúde deve levar em
consideração todos os aspectos que possam a vir interferir no processo de amamentação. A garantia de esclarecimento, através da educação em
saúde para mães, pais e outros familiares contribuirá na incorporação e na valorização do ato nobre de amamentar, promovendo o de mais
importante neste ato, o fortalecimento do vínculo mãe-filho.
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RESUMO
A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é o processo infeccioso que se desenvolve a partir de um procedimento no qual se faça pelo menos uma incisão
de pele e que se manifesta em um prazo de até trinta dias após a sua realização. De acordo com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
infecção do sitio cirúrgico (ISC) é a terceira maior causa de infecções causadas nos serviço de saúde. A ISC em cirurgia ortopédica, apesar de
acometer reduzida proporção de pacientes, resulta em um grande problema, pois pode aumentar significativamente as taxas de mortalidade e
morbidades, elevar os custos de tratamento dos pacientes dentro das instituições de saúde e restringir a qualidade de vida do mesmo. O objetivo
deste estudo foi caracterizar os pacientes ortopédicos submetidos à órteses/próteses de um Hospital Público de Goiânia – GO, identificar entre as
variáveis coletadas, os sinais e sintomas; analisar quais foram os principais agentes etiológicos responsáveis pelas ISC e o perfil de susceptibilidade.
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia, iniciou o estudo retrospectivo, pelos pesquisadores
responsáveis, em que foi realizada a análise de prontuários de pacientes ortopédicos submetidos às cirurgias de órtese/prótese em um Hospital
Público de Goiânia. Foram analisados os prontuários de julho de 2013 a julho de 2014, de todos os pacientes que apresentaram infecções de sitio
cirúrgico. Foram incluídos no estudo todos os pacientes ortopédicos submetidos a cirurgias com órteses/próteses com idade superior a 18 anos, e
os prontuários que estivessem disponíveis ou com todas as informações a serem preenchidas no instrumento de coleta de dados que continha
informações de identificação do paciente, dados cirúrgicos, evolução pós-operatória, avaliação da ferida cirúrgica e intervenções e evolução da
enfermagem. Os dados obtidos foram tabulados em planilha Excel e calculados as suas frequências absolutas e relativas. No total de 30
prontuários avaliados observou-se a grande maioria era do sexo masculino, sendo o total de 22 pacientes (73,5%), e do sexo feminino 8 (26,5%).
Dentre os prontuários analisados 17 se enquadravam na faixa etária de 18- 39 anos (57,0%), outros 8 (26,5) de 40-59 anos e 5 (16,5) acima de 60
anos. Verificou-se que embora a realização do exame cultura seja importante na descoberta do micro-organismo este procedimento ainda não é
utilizado como prática de rotina, pois 18 (60,0%) pacientes realizaram o exame e 12 (40,0%) não realizaram o exame. Foram encontrados que 47%
apresentavam febre e 70% com exsudato purulento, sero-sanguinolento com 10% e 20% dos tipos seroso ou ignorados . Foram encontrados 07
tipos bacterianos e um agente fúngico, sendo 6 (33,5%) Pseudomonas aeruginosa, 3 (16,7%) Enterobacter clocae, 2 (11,0%) Acinetobacter
baumannii, 2 (11,0%) Staphylococcus aureus e 2 (11,0%) Escherichia coli 1 (5,6%) Proteus mirabilis e 1 (5,6%) Serratia marcescens e 1 (5,6%)
Candida spp. Dentre os prontuários analisados foram realizados 75 tratamentos com antimicrobianos, os mais utilizados para o tratamento da
infeção do sitio cirúrgico foram: Clindamicina, Ciprofloxacino, Cefazolina, Gentamicina e Vancomicina. De acordo com o estudo realizado, os
micro-organismos mais frequentes em infecções de sítio cirúrgico em um Hospital Público de Goiânia-GO são do grupo dos Gram-negativos:
Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter clocae os mais frequentes sendo o tratamento mais utilizado a Clindamicina e dos Gram-positivos o
Staphylococcus aureus com o mesmo tratamento dos Gram negativos. Houve predomínio do uso de antimicrobianos do grupo das Licosamidas,
Quinolonas e Cefalosporina, pode-se inferir que muitos dos pacientes foram tratados com antibioticoterapia empírica de amplo espectro, sendo
que boa parte dos pacientes não apresentaram resultados de culturas para direcionar o tratamento.
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RESUMO
O Vírus da Imunodeficiência Humana atinge o sistema imunológico do hospedeiro, responsável pela proteção do organismo contra infecções,
atingindo as células de defesa linfócitos T CD4. Desta forma o HIV aloja seu gene no material genético da célula hospedeira, de forma que novas
células T a serem sintetizadas, também passam a portar o vírus. Portadores de HIV/AIDS, frequentemente são acometidos por micro-organismos
diversos, devido ao seu estado imunológico deficiente. O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil epidemiológico das infecções oportunistas mais
frequentes em pacientes portadores do HIV/AIDS atendidos em um hospital público da cidade de Goiânia e identificar os principais microorganismos oportunistas que acometem esses pacientes. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, iniciou-se o estudo retrospectivo
obtido por revisão, pelos pesquisadores responsáveis, de prontuários de pacientes portadores de HIV/AIDS atendidos nesse hospital no período de
Janeiro à Julho de 2013. Os prontuários foram selecionados e separados pela equipe do Serviço de Arquivo Médico e Estatística do referido
hospital e os dados foram coletados no período de Dezembro de 2014 a Janeiro de 2015. Foi utilizado um instrumento de coleta de dados que
continha informações de identificação do paciente como iniciais, idade, gênero, tipo de contaminação, tempo de contaminação, infecções
oportunistas, uso de antirretroviral e tratamento de outras doenças. No total foram analisados 250 prontuários de pacientes soro positivos para
HIV atendidos no referido ano. Os dados obtidos foram tabulados em planilha Excel e calculados as suas frequências absoluta e relativa. As
características dos pacientes analisados nos prontuários foram: maioria do sexo masculino 168 (67,2%), com idade entre 18 e 30 anos 105 (42,0%)
e com tempo de diagnóstico de até 1 ano 156 (62,4%). Foram encontrados 214 casos de doenças oportunistas: a moniliase foi encontrada em 51
(24,0%) pacientes, sendo a mais prevalente, seguida por diarreia com 41 (19,0%), pneumonia com 31 (14,4%), herpes 21 (10,0%),
neurotoxoplasmose 20 (9,3%), sífilis 19 (9,0%), tuberculose 10 (4,6%), hepatites 10 (4,6%), histoplasmose 8 (3,7%) e neurocriptococose 3 (1,4%).
Dentre os analisados somente 22 (9,0%) continham informações sobre culturas realizadas, sendo que 12 prontuários (5,0%) informaram sobre os
tipos microbianos. Os principais micro-organismos encontrados foram: 4 (33,5%) Criptococcus sp e 4 (33,5%) Pneumocystis carinii, 2 (16,5%)
Microsporidium sp e 2 (16,5%) Staphylococcus sp. De acordo com o estudo realizado, as infecções oportunistas mais prevalentes em pacientes
soro positivos atendidos num hospital público da cidade de Goiânia, foram a monilíase, diarreia, pneumonia e herpes. Apesar de encontrar uma
quantidade mínima de culturas realizadas entre os 250 prontuários analisados, observou-se três micro-organismos mais frequentes: Criptococus
sp, Pneumocystis carinii, Microsporidium sp e Staphylococcus sp.
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RESUMO
Este estudo tem como objeto a característica das experiências dos professores na aplicação de metodologias de ensino-aprendizagem no
desenvolvimento do curso de graduação em Enfermagem. Os objetivos são: descrever as experiências dos professores acerca das metodologias de
ensino-aprendizagem no aprendizado do estudante do curso de graduação em Enfermagem; e Analisar as implicações do uso das metodologias de
ensino-aprendizagem no processo de formação do estudante do curso de graduação em Enfermagem. O referencial teórico está baseado nas
Características das Formas Simbólicas proposto por John Barry Thompson. É uma Pesquisa Social, com abordagem qualitativa, cujo cenário foi uma
Instituição de Ensino Superior Privada, situada na Região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram treze
professores do curso de graduação em Enfermagem, sendo nove enfermeiros, três biólogos e um professor de educação física. Os instrumentos de
coleta de dados foram o formulário para caracterização dos sujeitos e a entrevista não-diretiva. Os aspectos éticos foram atendidos de acordo
com a Resolução nº. 196/96 do CNS/MS, e a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ –
protocolo nº 064/2011. Para a análise dos dados foi utilizada a análise temática, sendo elaborada a seguinte unidade temática: Metodologias de
Ensino-Aprendizagem no curso de graduação em Enfermagem, com dois tópicos: Planejamento e Implementação das metodologias de ensinoaprendizagem no processo de formação do estudante de graduação em Enfermagem; e facilidades e dificuldades na implementação das
metodologias de ensino-aprendizagem no curso de graduação em Enfermagem. Conclui-se que os professores conhecem as metodologias de
ensino-aprendizagem e as aplicam de acordo com seu planejamento e sua experiência, sem ter interferência da instituição. As mais citadas foram:
as de elaboração conjunta com o método de aula dialogada e a metodologia de trabalho em grupo. As características das formas simbólicas
encontradas foram: Intencional, Contextual, Estrutural, Referenciais e Convencionais. Para implementar as metodologias de ensino-aprendizagem
é necessário que a instituição de ensino superior, os professores e os estudantes conscientizem-se de suas responsabilidades frente ao processo de
ensino-aprendizagem. E desta forma, efetivar um processo de formação necessária, concretizando um ensino condizente com o preconizado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, traduzidas no Projeto Pedagógico do Curso pesquisado.
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RESUMO
O luto é uma experiência social, coletiva, e também individual. Refere-se à consciência que o homem tem de si e de suas limitações e a sua dor
diante da perda do próximo. A morte no espaço hospitalar está fortemente presente no dia a dia do profissional enfermeiro, àqueles que exercem
seu papel em contato direto com os pacientes e familiares e que conseqüentemente acompanham o progresso da doença. Para esses profissionais
expostos continuamente a tal tipo de enfrentamento, há uma necessidade de refletir e lidar com pontos sobre como a perda e a morte, os
temores e as inseguranças, permeiam sua atuação frente terminalidade humana. Os objetivos deste estudo foram: compreender através de um
processo revisional sistematizado os aspectos de luto desenvolvidos por profissionais enfermeiros de frente ao óbito do paciente e a existência de
atitudes de apoio a equipe de enfermagem. O presente tema exposto se trata de um extrato monográfico desenvolvido nos anos de 2014 a 2015
intitulado “A atuação do enfermeiro perante a morte e o morrer do cliente”. Possui abordagem qualitativa, método descritivo-exploratório e de
revisão sistematizada. A coleta de dados envolveu as buscas de fontes primárias e secundárias, como livros, revistas e artigos disponíveis nas bases
de dados (LILACS, MEDLINE e BDENF), através das palavras chaves (Enfrentamento da morte, luto por perda, cuidados na morte). Foi utilizado
como critérios de refinamento na base da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): no título, contém, assunto, intervalo temporal de 05 anos. O processo
revisional incluiu a leitura e fichamento de 30 artigos, que foram tratados de acordo com os processos de revisão bibliográfica. A morte é uma
perda que ativa um grupo de respostas emocionais, fisiológicas e comportamentais, colaborando para o aumento do estresse ocupacional da
equipe, contribuindo para a incidência de sintomatologias psicológicas e psiquiátricas. As leituras apontaram como possíveis estratégias de
enfrentamento pela equipe a realização de dinâmicas de grupo, como uma forma de intervenção na identificação e melhora na qualidade de vida
dos profissionais. As dinâmicas de grupos relatadas pelos autores trabalharam a sensibilização, o debate do tema e o planejamento das ações de
cuidados ao cuidador, pensados pela equipe de trabalho, tendo em vistas suas necessidades. Técnicas como a desconexão, instrospecção, relatos
verbais e atividades expressivas, também foram elencadas como ações apoiadoras ao enfrentamento dos sentimentos vivenciados pelos
profissionais. A criação de um plantão psicológico é descrita como uma estratégia viável, pois possibilita o desenvolvimento e o crescimento,
envolvendo empatia, aceitação e harmonia na relação entre o enfermeiro e o cliente. A religião também exerce sua função benéfica no momento
de cuidar de um paciente que está em processo de morte, uma vez que a religiosidade vem influenciando na formação da profissão enfermagem
no transcorrer da história. A promoção da reflexão sobre as práticas influem diretamente na atuação dos profissionais e retratam os dois extremos
assistenciais: a terminalidade e a promoção da vida, podendo estes sentimentos, ser vivenciados de modo doloroso e percebidos pelo profissional
como sensação de impotência mediante a um fenômeno de vida. A literatura descreve diversas reações e sentimentos dos componentes das
equipes de enfermagem que atuam frente à morte. Nas situações tensas e desafiadoras, os profissionais convivem em um cotidiano permeado de
aflições e dor, o que incluem sua sensibilidade a sentimento de tristeza, solidão e desamparo, assim como a perda e o luto que são compartilhadas
com pacientes e familiares nas distintas fases do tratamento. Portanto, elevar ações de apoio ao enfrentamento do luto, faz-se significativo para
que se aprimorem as ações de cuidados sobre estes profissionais que assistem e humanizam a assistência ao paciente terminal.
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RESUMO
A saúde do homem tem sido muito debatida nos últimos anos, na busca de ações que estimulem o homem a procurar os serviços de saúde, não
apenas no adoecimento e sim como um hábito preventivo. Segundo dados do Ministério da Saúde os homens vivem em média sete anos a menos
que as mulheres e são mais suscetíveis às doenças graves e crônicas. Mediante a preocupação dos grandes índices de mortalidade que vem
acometendo homens por todo o Brasil, foi lançada em 27 de agosto de 2009 a Política Nacional de Saúde do Homem, que tem por objetivo
facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa e área predominante de
saúde e sociedade, que abordou como temática a procura do homem pelos serviços de saúde, tem como objeto o motivo da procura dos homens
pelos serviços de saúde no bairro de Santa Cruz/RJ. O estudo teve como objetivo identificar as razões da procura dos homens pelos serviços de
saúde. Essa foi uma pesquisa exploratória de campo com abordagem qualitativa. No primeiro momento da pesquisa houve uma abordagem
bibliográfica e no segundo momento foi utilizado como instrumento de coleta de dados para a realização de entrevistas semi-estruturadas com
perguntas abertas e fechadas. Tivemos uma amostra composta de 35 participantes que foram abordados e orientados sobre a pesquisa e
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido no cenário de pesquisa no Hospital Geral Cemeru localizado no bairro de Santa Cruz/RJ.
Dos 35 entrevistados, 6 foram excluídos por estarem de acordo com critérios de exclusão, ou seja, a amostra finalfoi composta de 29
entrevistados. A análise dos dados coletados se deu por meio da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados da pesquisa revelaram a
complexidade do universo masculino e ficou evidente que o homem procura os serviços de saúde em momentos emergenciais. Por meio dos
relatos é visível que existe por parte do homem uma resistência à busca do serviço de saúde de forma preventiva e rotineira. Com os dados
coletados no instrumento destacamos duas categorias: Dor e Incapacidade para o trabalho. Sendo esses os motivos que mais levaram os homens a
buscarem pelos serviços de saúde e isto de forma emergencial. Os resultados revelam visivelmente e reforçam a ideia de que o homem procura o
serviço de saúde em eventos agudos. O estereótipo do ser masculino, sua cultura de invulnerabilidade ainda cria resistência à adoção de práticas
de autocuidado, uma vez que a procura pelo serviço de saúde ainda está ligado à ideia de fraqueza e insegurança. Contudo também foi observado
um aumento nas consultas de rotina principalmente no público mais jovem, o que pode indicar que eles têm maior consciência da necessidade de
cuidados de prevenção.
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RESUMO
Os acidentes com materiais biológicos são os mais frequentes nas instituições de saúde, devido aos vários procedimentos invasivos e complexos,
principalmente com materiais perfuro cortantes muito utilizados na prática diária. A elevada frequência tem se tornado um fator preocupante
para a instituição de saúde e para seus trabalhadores, sendo mais facilitada esta exposição quando o profissional da saúde não compreende a qual
agente está exposto e a falta de conhecimento quanto às medidas preventivas para evitar o contado direto a estes agentes.Os profissionais da
área da saúde estão susceptíveis a estes acidentes por terem uma convivência diária prestando assistência direta a pacientes portadores de várias
doenças e por isso, estão predispostos a adquirir doenças infectocontagiosas na execução de procedimentos invasivos. Esta pesquisa teve como
objetivo verificar o perfil dos trabalhadores da área de saúde que sofreram acidentes com materiais perfuro cortantes atendidos pelo Serviço de
Atendimento Especializado (SAE) de Rio Verde. Assim como identificar qual categoria profissional, idade e sexo apresentam maiores índices de
acidentes com materiais perfuro cortantes e analisar qual material causa o maior número de acidentes em profissionais de saúde. Após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa este estudo foi iniciado. Os dados foram coletados no mês de novembro de 2014 a partir de um
instrumento de coleta de dados que continham informações de idade, sexo, data do acidente, categoria profissional e tipo de material, o
instrumento de coleta de dados foi preenchido a partir dos prontuários de atendimento dos acidentados com materiais perfuro cortante de 2012 a
2014 os quais estavam disponíveis no SAE de Rio Verde. A categoria profissional que mais se acidentou foram os técnicos de enfermagem com 35
(62,5%), 9 (16,0%) demais profissionais como farmacêuticos, bioquímicos, dentistas e técnicos de laboratório, 6 (10,7%) enfermeiros, 3 (5,4%)
estudantes da área da saúde, 2 (3,6%) instrumentadores e 1 (1,8%) médico. Dentre os acidentados 28 (50,0%) tinham faixa etária entre 21 a 30
anos, do sexo feminino. O material de destaque foram as agulhas 40 (71,3%) e as lâminas de bisturi 7 (12,5%), seguidas de Abocath 3 (5,4%). A
equipe de enfermagem foi a categoria profissional que sofreu mais acidentes com material perfuro cortante destacando-se os técnicos de
enfermagem seguido pelos enfermeiros e os demais profissionais. Os acidentados apresentaram a faixa etária de 21 a 30 anos
predominantemente do sexo feminino e o material que ocasionou o maior número de acidentes foram as agulhas. Acredita-se que devido à classe
técnicos de enfermagem ser a predominante nas unidades hospitalares leva ao alto índice de acidentados dessa categoria, estes profissionais são
em sua maioria mulheres jovens que fazem uso de agulhas constantemente dentro das unidades hospitalares, pois são essenciais na assistência.
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RESUMO
A ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) durante a gravidez representa risco aumentado de morbidade e mortalidade para o
feto e o neonato, em virtude da transmissão vertical, podendo essas doenças estar associadas à gravidez ectópica, abortos, natimortos e
prematuridade, além de infecções congênitas, perinatais e puerperais. Objetivou-se nessa pesquisa avaliar a prevalência de gestantes com DST’s
atendidas em uma Unidade de Saúde em São Luís-MA. O referido estudo foi encaminhado e submetido à Secretaria de Saúde CEP/SEMUS
Comissão de Ética em Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde, como aprovação através do Protocolo nº 2014.02.05.08-31. Trata-se de um
estudo descritivo e documental com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 125 prontuários de mulheres grávidas que
frequentaram a Unidade de Saúde Antônio Carlos Reis, no Bairro Cidade Olímpica, em São Luis-MA, correspondente ao ano de 2011 a Outubro de
2014. Do total de prontuários analisados foram encontrados apenas 21 com positividade para DST. Em relação a cada ano pode-se observar 62%
(n=13) apresentaram presença de DST no ano de 2014, seguido de 23,8% (n=5) no ano de 2013 e 14,3% (n=3) em 2011 e 2012. Observou-se
também que muitos prontuários apresentavam lacunas e falta de preenchimento e publicação na sequência dos anos pesquisados e até a falta da
realização de exames bioquímicos importantes na gestação o que pode justificar um percentual baixo para a presença de DST. A média de idade
foi de 29 anos com desvio padrão de 6,78 e coeficiente de variação (CV) de 46% demonstrando homogeneidade da amostra. Já a idade gestacional
(IG) média no parto foi de 30 a 40 semanas, com 44% (n=14) do total ocorrido no ano de 2013, tendo uma taxa de prematuridade (IG menor que
10 semanas de gestação) de 6% (n=2). A maioria das mulheres (76%) não tinha profissão (n=95), sendo que 78,4%(n=98) e 76% (n=95),
respectivamente, estado civil e profissão não estavam presentes essas informações nos prontuários. Em relação ao nível de escolaridade apenas
10% (n=12) dos prontuários investigados tinham dados referentes a essa característica. Neste contexto tanto a escolaridade com outros fatores
relacionados tais como profissão e estado civil podem contribuir para tal problema. Dentre os agentes causadores das Doenças Sexualmente
transmissíveis encontrados nos prontuários com maior prevalência foram, a Gardnerella vaginalis 47% (n=10) e Cândida sp com 28% (n=6). Diante
desses resultados, conclui-se que a importância das ações de prevenção direcionadas à população com menores faixas etárias são extremamente
relevantes demonstrando a necessidade de introduzir informações mais seguras em relação à prevenção das DST’s, já que traz perigos para a
saúde tanto do feto como o da mãe.
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RESUMO
Considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, o suicídio pode ser considerado um ato humano
com a intenção de acabar para sempre com o sofrimento insuportável vivido pelo indivíduo. As causas do suicídio são complexas e algumas
pessoas parecem especialmente vulneráveis quando enfrentam situações de vida difíceis ou uma combinação de fatores de estresse. As
estatísticas relacionadas ao suicídio vêm aumentando mundialmente e segundo dados da OMS, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos e
75% dos casos suicídio envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o oitavo país em número de suicídio,
sendo registradas em 2012, 11.821 mortes. As diversas tentativas de suicídio e o ato consumado, leva a reflexão sobre a forma que o assunto tem
sido tratado entre os profissionais de enfermagem. Se o profissional de enfermagem não conhece o comportamento suicida, não poderá intervir
de forma a evitar que o suicídio seja consumado. Por outro lado, para que os profissionais se mantenham atualizados sobre o assunto, se faz
necessárias publicações disponíveis que possam subsidiar o conhecimento dos mesmos. Desta forma surgiu o interesse em elaborar este estudo,
tendo como objetivo: analisar a produção da enfermagem brasileira sobre suicídio e tentativa de suicídio no período de 2004 a 2014. Trata-se de
um estudo de revisão bibliográfica. Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: qual a produção de enfermagem sobre suicídio e
tentativa de suicídio em periódicos brasileiros de enfermagem publicada entre os anos 2004 e 2014? Os critérios de inclusão foram: artigos
publicados em periódicos brasileiros de enfermagem, na íntegra em português, espanhol ou inglês, no período compreendido entre janeiro de
2004 a novembro de 2014. Como critério de exclusão foi definido os artigos que somente apresentaram a publicação do resumo. Para a coleta de
dados, foi elaborado um instrumento que contemplou os seguintes itens: identificação do artigo; identificação do periódico, identificação dos
autores; ano das publicações, objetivos dos estudos e principais considerações dos estudos. Os descritores utilizados na busca dos dados foram:
suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida. O levantamento dos dados aconteceu no período de abril de 2015. Para a seleção dos artigos foi
utilizada as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME). Foram encontrados nas bases de dados Literatura Latino-americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 35 (trinta e cinco) artigos com o descritor “suicídio” e destes,
23 (vinte e três) artigos apresentavam também o descritor “tentativa de suicídio” e 1 (um) artigo com o descritor “ideação suicida”. Dos 35 (trinta
e cinco) artigos, 2 (dois) estavam duplicados, 2 (dois) foram publicados em periódicos internacionais, 2 (dois) não atendiam os critérios
estabelecidos para o estudo, desta forma a amostra final desta revisão foi composta por 29 (vinte e nove) artigos. Após a leitura dos artigos
selecionados, prosseguiu-se com a organização e análise dos resultados, na perspectiva da análise de conteúdo, utilizando como técnica, a análise
temática. De acordo com a amostra final, houve uma maior publicação no ano de 2011. Em 2014 somente uma publicação, fato este que chama a
atenção uma vez que as taxas de suicídio vêm aumentando consideravelmente (OMS). Do total, 20 (vinte) artigos abordaram a tentativa de
suicídio, 6 (sete) abordaram o risco para o suicídio e 3 (três) abordaram o suicídio consumado. Os temas que emergiram para a discussão foram:
Perfil das vítimas de suicídio e tentativa de suicídio; Caracterização do suicídio e tentativa de suicídio; Cuidados de enfermagem às vítimas de
tentativa de suicídio. O estudo se encontra em andamento.
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RESUMO
Câncer é definido como um conjunto de várias doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células malignas, que invadem os
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, formando as metástases. O câncer infantil é a denominação de uma série de
doenças não contagiosas que atinge crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, que tem em geral o aparecimento de células modificadas que se
multiplicam de forma rápida e desordenada, em algum órgão, prejudicando o seu funcionamento. O diagnóstico do câncer infantil causa um
grande impacto para a criança e sua família, sendo um acontecimento devastador, capaz de provocar mudanças e reações inesperadas. Frente a
essas possíveis reações, os enfermeiros podem prestar informações claras para amenizar o medo e a angústia de seus clientes. A compreensão
dessa vivência facilita o cuidar tanto da criança quanto da família. Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivos: 1) Identificar as reações da
família frente ao diagnóstico de câncer na criança; 2)Descrever a atuação da equipe de enfermagem frente a essas reações; 3) Analisar a atuação
adequada a ser utilizada pela equipe de enfermagem na percepção da família. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. O
cenário foi um ambulatório de hematologia de um hospital público localizado no Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 7 (sete) mães de
crianças em tratamento onco- hematológico. Utilizou-se para coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do Hospital onde foi realizada (nº 276/11). As falas dos sujeitos foram transcritas na íntegra e analisadas através da análise
temática. Emergiram as seguintes unidades temáticas: 1) as reações da família frente ao diagnóstico de câncer infantil; 2) atuação da equipe de
enfermagem frente às reações da família com diagnóstico de câncer infantil; 3) expectativa da família quanto à atuação da equipe de enfermagem
junto aos familiares da criança com câncer. Conclui-se que para o atendimento das expectativas e necessidades dos familiares é de suma
importância a atuação da equipe de enfermagem, através de uma relação de empatia tornando assim, o cuidado mais eficiente, confortando,
dando carinho, apoio, além de orientação e explicação acerca da doença e seu tratamento.
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RESUMO
O suicídio é uma palavra de origem latina e seu significado está relacionado a auto eliminação, autodestruição, e ao auto homicídio. Um
fenômeno que atinge todos os países ocidentais em todas as categorias, que ao longo da história da humanidade, traz uma multiplicidade
discursiva que o torna, de alguma forma, um conceito polissêmico. Novos discursos foram acrescidos à história do suicídio, em presença de um
mundo em constante mutação. E nestes discursos, observa-se que o contexto do trabalho tem sido citado como “pano de fundo” para novas
vítimas do suicídio. Atentamos para o suicídio no local de trabalho que, no mundo contemporâneo, tem mostrado a que ponto a degradação e a
precariedade das relações de trabalho chegaram, juntamente ao enfraquecimento das ações políticas e solidárias coletivas necessárias para o
enfrentamento, pelos homens, das condições desumanas que vão contra seus interesses. Neste sentido, surgiu a inquietação para a elaboração
deste estudo, onde foi traçado como objetivo analisar a produção científica brasileira acerca do suicídio e trabalho. Este estudo é uma revisão
narrativa da literatura acerca do suicídio e trabalho elaborado a partir do levantamento bibliográfico realizado por meio de artigos científicos,
livros, dissertações e teses. Para o levantamento dos materiais foi utilizada a base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico, tendo como critérios de inclusão:
materiais publicados no período compreendido entre os anos de 2004 a 2014. Os descritores usados na busca dos dados foram: suicídio, trabalho
e trabalhadores. Após a leitura dos materiais selecionados para o estudo, prosseguiu-se com a elaboração e discussão dos resultados. Os
trabalhadores são vítimas de violência cotidiana configuradas nas atitudes de humilhação, exclusão, pressão, entre outros.
As consequências atingem a saúde física e mental dos trabalhadores e sua família. Há casos em que os trabalhadores pedem demissão por
não aguentarem a pressão, ou chegam ao suicídio. Os trabalhadores sofrem os mais variados tipos de pressão no trabalho para atingir as metas da
produtividade. Uma forma de pressão apresentada em um dos estudos é quando um funcionário adoece, sendo desta forma “mal visto”. Essa
situação os coloca em uma posição desconfortável. Nesse processo, ainda segundo o estudo, acontece o assédio moral, o trabalhador é
pressionado, coagido e constrangido, desenvolvendo assim outras doenças e a vontade do suicídio. Outra publicação mostrou que a depressão
gera o mal-estar no trabalho e que pode induzir a fragmentação da identidade psíquica levando o indivíduo ao suicídio. Um tipo de sofrimento no
trabalho que conduza ao isolamento e à depressão do sujeito a ponto de ele cometer suicídio no local de trabalho se deve às condições de
injustiça e de assédio que hoje em dia se tornaram cada vez mais comuns nas empresas. A multiplicação de suicídios não apenas à injustiça ou ao
assédio moral nos ambientes corporativos, mas, sobretudo, ao silêncio daqueles que se calam frente ao sofrimento alheio. Muitos casos de
suicídios são evitáveis. A percepção da diminuição do rendimento profissional aliada a mudanças de comportamento podem levar os profissionais
da área da saúde a aumentarem a atenção com relação aos profissionais que demonstram mudanças bruscas no comportamento e desta forma
podem intervir quando necessário no sentido de evitarem novos suicídios relacionados ao trabalho.
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RESUMO
Embora o aumento da população de idosos seja significativo, a sociedade percebe o envelhecimento como o final da vida e o idoso como indivíduo
sem perspectiva, tendo como parâmetro para essa concepção a idade cronológica e as modificações fisiológicas geralmente depreciadas. Os
preconceitos e os tabus procedem em várias áreas principalmente no que diz respeito a sexualidade. Estes acabam por privar o idoso de expressar
sua sexualidade, o que faz parte do seguimento natural de sua vida. Desse modo, questiona-se: quais os mitos e verdades que o profissional
enfermeiro pode esclarecer sobre a sexualidade na terceira idade frente às publicações nacionais? O objetivo geral deste estudo consistiu em
descrever através de um levantamento bibliográfico a vivência da sexualidade entre os idosos. Esta pesquisa teve caráter de revisão bibliográfica
de natureza qualitativa, exploratória e descritiva. Foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através de pesquisas em periódicos de
enfermagem indexados, da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e do Scientific Electronic Library Online
(SCIELO). Os critérios de inclusão foram: artigos que estivessem de acordo com a temática proposta, publicados no período de 2002 a 2012 e em
idioma português, que nos possibilitou capturar um total de 37 artigos e 7 livros, tendo como levantamento bibliográfico a partir de procura na
internet tais como: revistas, anais e dissertações. São inúmeras as alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, tais como a
menopausa, a andropausa, alterações hormonais, a disfunção eréctil entre outros, porém o enfermeiro deve-se obter informações possíveis para
amenizar a angustia e ansiedade ou mesmo a depressão decorrente da terceira idade. Os profissionais de saúde não têm como hábito em suas
consultas com clientes idosos questionar os aspectos ligados à sexualidade e a prática sexual, pois as mesmas estão voltadas para as queixas ou
doenças. No senso comum, é esperado que o término da prática sexual ocorra com o avançar da idade, assim muitas vezes, deixamos de abordar
o (a) cliente sobre sua sexualidade, o que não permite a prevenção de patologias que se tem aparecido nessa faixa etária como a disfunção eréctil,
vaginismo, dispareunia, o uso inadequado de certos medicamentos, e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana (AIDS). Por tanto,
estando o sexo ligado à saúde e sendo o enfermeiro um profissional de referência, este é de primordial importância no acompanhamento
terapêutico e aconselhamento sexual do idoso. Os fatores que influenciam na sexualidade dos idosos foram: culturais, educacionais, sociais e
religiosos. Os idosos brasileiros permanecem sofrendo muitas repressões, sendo impelido a seguir regras de comportamento consideradas como
normais à sua faixa etária. A sociedade ainda considera a sexualidade do idoso algo inadequado ou, na melhor das hipóteses, estranha. A ideia de
que as pessoas perdem suas habilidades sexuais à medida que envelhecem não passa de um conceito errôneo. A verdade é que a prática sexual,
assim como várias atividades, podem se tornar menos valorizadas com a idade. Conclui-se que o papel do enfermeiro consiste em favorecer o
desenvolvimento e a otimização das melhores possibilidades humanas no campo das relações sexuais e afetivas, principalmente a fim de cessar os
estereótipos, estigma, medos, mitos e tabus sobre esta temática relacionada aos idosos, tendo como contribuições da enfermagem esclarecer
essas questões à sociedade, no sentido de orientar os idosos de terem uma vida de maior e melhor qualidade.
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RESUMO
Este estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, tendo como eixo teórico a Teoria das Representações
Sociais. A pesquisa teve como objeto de estudo as representações sociais de médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem sobre tentativa de
suicídio por mulheres e como objetivo analisar as representações sociais de médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem sobre tentativa de
suicídio por mulheres. Os sujeitos foram constituídos por 70 profissionais e teve como lócus uma unidade de emergência adulta de um hospital
geral público de grande porte, em Salvador/BA. Como técnica de coleta de dados, utilizou-se: Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) e
entrevista. Foram considerados os aspectos éticos recomendados pela Resolução 196/96 do CNS. Os dados provenientes do TALP foram
organizados no Excell e processados através do software EVOC 2005 e os advindos das entrevistas foram organizados com base na análise
temática de Bardin. Os sujeitos foram 11 médicos(as), 27 enfermeiras(os) e 32 técnicas(os) de enfermagem, caracterizando-se, majoritariamente,
por profissionais do sexo feminino, jovens, solteiras, formadas há mais de 5 anos e trabalhando no lócus do estudo há pelo menos 4 anos. No que
se refere a abordagem do tema suicídio, apenas 37,1% dos profissionais relataram ter presenciado alguma aula a respeito do tema na graduação
ou durante a formação técnica e todos afirmaram não ter tido conhecimento sobre alguma sensibilização do tema no serviço. A estrutura das
representações sociais dos profissionais acerca a tentativa de suicídio encontra-se sustentada pelos elementos do núcleo central que dizem
respeito aos fatores que vulnerabilizam a mulher ao ato suicida (depressão, falta de fé, desespero, baixa auto-estima, problemas econômicos,
tristeza, angústia, solidão e morte) e pelos elementos do sistema periférico, nos quais o termo “doença” guarda relação com o termo “depressão”,
o termo “medo” diz respeito ao receio que o profissional de saúde tem em abordar uma mulher que buscou sua auto-destruição e o termo
“sofrimento” aparece como um motivo, pois para os profissionais, a morte representa para aquela mulher uma forma de sair daquela tristeza. O
tema que resultou da análise das entrevistas (adoecimento) permitiu mostrar que os profissionais representam a tentativa de suicídio como um
resultado de um processo depressivo, potencializado por fatores como a falta de fé, a desestruturação familiar, a solidão e a relação conjugal
conflituosa/ violência. A assistência no serviço de saúde é representada pelos profissionais como um processo técnico, no qual as questões
subjetivas pertinentes ao ato suicida são dificilmente valorizadas, sendo essa assistência permeada pelo estigma que envolve as pessoas que
buscam sua auto destruição. A postura estigmatizante do profissional de saúde em relação às mulheres que tentaram suicídio norteia a
assistência, sendo necessária uma desconstrução desse esteriótipo, para uma melhor compreensão acerca dos fenômenos que envolvem a
tentativa de suicídio.
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RESUMO
O estudo tem como objeto a demanda de cuidados em saúde dos idosos usuário de drogas hospitalizados, tendo como questão norteadora a
seguinte pergunta: Quais as demandas de cuidados em saúde dos idosos usuários de drogas em contexto hospitalar ? Desta forma, o objetivo geral
deste trabalho é analisar as demandas de cuidados em saúde dos usuários de drogas em contexto hospitalar. Os objetivos específicos a serem
explorados são: Caracterizar o perfil e a trajetória de saúde dos idosos hospitalizados usuários de drogas lícitas e ou ilícitas e discutir as demandas
de saúde de idosos hospitalizados usuários de drogas e suas implicações para a enfermagem. Os sujeitos foram 10 idosos usuários de drogas
hospitalizados, tendo como cenário do estudo uma instituição privada conveniada com o SUS e instituição militar, localizada na zona oeste do Rio
de Janeiro. O estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery – Hospital Escola São Francisco de Assis
EEAN/HESFA, aprovado em dezembro de 2012 protocolo 168924. Sendo um estudo de natureza qualitativa-descritiva, utilizou-se como
referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico elementos da Teoria Fundamentada em Dados (TFD). Através da
rotulação dos fenômenos, emergiram dos dados cento e seis (106) códigos livres, dezesseis (16) subcategorias e quatro (04) categorias centrais:
trajetória de vida, drogas, cuidado e percepção do cuidado. O referencial teórico e a metodologia possibilitaram a compreensão do significado das
demandas de cuidados de enfermagem à luz dos depoimentos dos idosos usuários de drogas. Reiterando estudos em grupos de pessoas mais
jovens, em todos os depoimentos estudados, não se pode entender tratamento sem protagonismo do idoso dependente. Quanto às expectativas
dos depoentes de como o cuidado deve ser, os idosos destacam a importância do diálogo e da escuta sensível. Metade (cinco) dos idosos
compartilharam perspectivas e experiências sobre o cuidado de enfermagem a partir ações e procedimentos em cuidados básicos de enfermagem
fundamental que receberam em suas experiências de hospitalização. As demandas de cuidados em saúde física e mental, não identificadas - pelos
usuários de drogas idosos - como de escopo da enfermagem remetem a questões de limitado conhecimento de ações, visibilidade, presença e
reconhecimento social de seus profissionais. Os dados relativos às demandas, declaradas ou não, de cuidados de enfermagem refletem percepção
ou descrição prejudicada de demandas de cuidados ainda mais complexas. Especialmente em contexto de mudanças físicas / biológicas e
psicossociais, de pessoas que envelhecem em seus corpos expostos à vida - como todos as outras pessoas em processo de envelhecimento - e em
particular às drogas, como um grupo em particular exposto a agentes nocivos à saúde física e psicossocial. Também remetem a questões, que
podem passar ao largo por falta de exposição, falta de profissionais qualificados e por precariedade das condições de trabalho da enfermagem
nessas instituições. Entretanto, não ocultam o potencial para - junto à população - exercitar atuação específica e interdisciplinar junto a
profissionais das áreas de saúde, humanas e em instâncias sociais de ordem transdisciplinar e intersetorial.

Titulo:

Utilização de probióticos na alergia alimentar

70

Autor(es) Bianca Almeida Gouveia; Joane Barreto do Nascimento
IES: ESTÁCIO FIB
E-mail para contato: brunolinharesfisio@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Alergia alimentar, alimentos funcionais, probióticos, Bifidobacterium, Lactobacillus
RESUMO
A alergia alimentar (AA) é uma patologia de incidência crescente, que acomete mais crianças do que adultos. Ela se manifesta após a ingestão de
um ou mais alimentos que contenham proteína alergênica ao indivíduo, possivelmente pela absorção de tal proteína através da mucosa
gastrointestinal. O principal alimento desencadeante é o leite de vaca, porém há outros que também são responsáveis pelo aparecimento de
crises. Os sintomas são variáveis de acordo com o órgão afetado. Neste contexto, os probióticos impedem a absorção de tais proteínas alergênicas
pela mucosa gastrointestinal ao formarem uma barreira não-imunológica. Os principais probióticos utilizados na formulação de alimentos são do
tipo lactobacilos ou bifidobactérias, sendo derivados, preferencialmente, do intestino humano saudável, desempenhando diversas ações benéficas
ao hospedeiro. Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram analisadas publicações que abordavam probióticos, alergia alimentar e o uso de
probióticos na alergia alimentar. Foram analisados artigos científicos de línguas portuguesa e inglesa, encontrados em periódicos, publicações da
área e nas bases de dados eletrônicas (SciELo, Bireme, Lilacs, Medline, Cochrane). Como critério de inclusão, foram selecionados artigos
publicados entre 1994 e 2011que tratavam de alergia, alergia alimentar, probióticos, e prebióticos que façam esclarecimentos sobre probióticos.
Já como critérios de exclusão, adotamos o perfil de não selecionar artigos que tratem de intolerâncias alimentares e prebióticos somente.
Resultados: foram selecionados 22 artigos, além do Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2007, o Guia prático para diagnóstico e
tratamento das alergias alimentares em pediatria – Instituto Girassol, um Manual de Puericultura e uma monografia. Os probióticos são favoráveis
na prevenção e também no tratamento da AA, visto que este regula a microbiota intestinal, fortalece o sistema imune, ao passo em que reduz a
absorção de antígenos alimentares e determinadas bactérias, reduzindo sintomas característicos da patologia em questão.
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RESUMO
A higienização das mãos (HM) é o procedimento clínico mais importante e comprovadamente eficaz na prevenção de infecções relacionadas à
assistência a saúde, porém a incorporação desta prática no comportamento dos profissionais de saúde apresenta muitas dificuldades. Positive
deviance é um conceito baseado na percepção de que em todas as comunidades existem indivíduos com comportamentos e estratégias incomuns
que permitem encontrar melhores soluções para os problemas e desafios aos quais todos estão expostos. A abordagem do Positive deviance é
recomendada quando o problema a ser enfrentado não é somente técnico, mas requer mudança social ou comportamental, quando outras
soluções não funcionaram e quando os líderes da comunidade estão comprometidos com a solução do problema em questão. O objetivo deste
estudo foi verificar se a aplicação do método positive deviance na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de urgências em Aparecida de
Goiânia foi capaz de influenciar o comportamento dos profissionais de saúde, aumentando a aderência à higienização das mãos. Visou ainda medir
quanto o profissional aderiu à higienização das mãos, relacionar às categorias profissionais e turnos distintos de trabalho e comparar a frequência
do uso das técnicas de lavagem com água e sabonete e anti-séptico álcool em gel. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa iniciou-se o
estudo observacional dos profissionais de saúde da UTI de 10 leitos de um Hospital de Urgências do Estado de Goiás, que têm contato direto com
o paciente sendo estes: enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e técnicos em radiologia. Foram observados no período de
outubro a novembro de 2014. Alguns critérios foram estabelecidos para a identificação de indivíduos com comportamento desviante positivo:
maior aderência à HM, utilização da técnica correta de HM, capacidade de incentivar os colegas a realizar a HM, disponibilidade para participar da
aplicação do método desvio positivo e consentimento para participar do estudo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o formulário
de observação e cálculo da ANVISA/OMS. Foi levantado também o quantitativo de álcool em gel utilizado por paciente-dia. Os dados foram
tabulados em planilhas Excel e analisados através da análise de frequências absolutas e relativas (percentuais). Nos resultados, não foi encontrado
indivíduo com comportamento desviante positivo. Nenhum profissional realizou a HM na técnica preconizada. A adesão à HM foi baixa entre
todas as categorias profissionais e em todas as oportunidades, mas principalmente antes da prestação de cuidado ao paciente. Os profissionais
que demonstraram melhores taxas de adesão à HM foram os fisioterapeutas 12 (44,4%); e em ordem decrescente, os médicos 6 (31,6%), os
técnicos em enfermagem 21 (28,8%), os enfermeiros 6 (21,4%) e os técnicos em radiologia 0 (0,0%). Não foi possível verificar a influência do
método positive deviance sobre adesão à HM na UTI deste hospital. Por ser um método que exige a existência de indivíduos ou grupos que exibem
um comportamento desviante positivo, percebe-se a necessidade de disseminar melhor a cultura de segurança neste estabelecimento de saúde.
Os profissionais que demonstraram melhores taxas de adesão à HM foram os fisioterapeutas e em ordem decrescente, seguem os médicos, os
técnicos em enfermagem, os enfermeiros e os técnicos em radiologia, todos com maior adesão após o cuidado ao paciente. A equipe do serviço
diurno mostrou realizar a HM com mais freqüência que a do noturno. A técnica de HM com água e sabonete foi mais utilizada que aquela com
preparação alcoólica. A maior parte das higienizações foram realizadas após cuidado ao paciente, e observou-se a utilização desnecessária de
luvas. Apesar do uso das luvas não substituir a HM para o controle de IRAS, seria adequado um estudo sobre esta prática, pois apesar da adesão à
HM ser baixa, os indicadoresIRAS também foram reduzidas.
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RESUMO
Nas últimas décadas, tem surgido uma exigência crescente de que o profissional farmacêutico esteja atualizado sobre conteúdos pertinentes na
sua prática diária, sobre os avanços terapêuticos e o desenvolvido de novos medicamentos para as diversas doenças. Para tanto, faz-se necessário
que esses indivíduos se encontrem motivados para aprender constantemente e seja disponibilizados meios para que possa desenvolver suas
capacidades. A este conjunto (motivação + meios) denominamos educação permanente e vem ganhando importância, posto que é tratada como
uma atividade a ser desenvolvida na busca do aprimoramento contínuo das suas próprias tarefas do dia-a-dia. Neste contexto, a Educação à
Distância, como meio de aprendizagem, é apresentada como capaz de explorar potencialidades dos sujeitos envolvidos, estabelecer comunicação
multidirecional, novas relações e interações, além das trocas de experiências e compartilhamento de saberes. O objetivo deste projeto foi
pesquisar os modelos de educação permanente nas farmácias privadas da grande Florianópolis, valorando o desenvolvimento do processo de
ensino/aprendizagem já existentes e buscando por inovações, que acarretem em melhorias na assistência à saúde do paciente e na gestão dos
medicamentos. A metodologia utilizada foi um estudo de caso descritivo. O campo de estudo compreendeu as farmácias privadas de uma rede
localizada na Grande Florianópolis que é base para estágio curricular do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina e a
amostra foi composta pelos profissionais farmacêuticos do serviço envolvido que aceitaram fazer parte da pesquisa. Para a coleta de dados, foi
elaborado um questionário e enviado pela coordenação da rede às farmácias participantes por correio eletrônico e retornado, ao pesquisador,
respondidos. A partir das respostas e das pesquisas das bibliografias foram elaboradas quatro categorias de análises: a importância da educação
permanente para os profissionais; busca pela formação; o responsável pela educação permanente; e uso de TIC para educação permanente. Como
resultado, todos os participantes reconhecem a importância de se manter atualizado, visto que a indústria desenvolve constantemente novos
fármacos e tecnologias, e mostraram interesse pela busca de meios de aprendizagem. Entretanto, apesar da maioria encontrar formas de se
aperfeiçoar, somente a metade dos questionados relataram que realizaram os cursos. Sobre a questão do responsável pela educação permanente,
os profissionais responderam que o processo deve ser compartilhado entre o farmacêutico, que deve buscar meios de se manter atualizado, como
da instituição de trabalho, oferecendo incentivos e/ou espaços, estratégias que, inclusive, fortaleceria o vínculo profissional-empresa. Sobre a
educação a distancia ser um meio promotor de reflexão, existe duas opiniões, enquanto alguns concordam, outros não se posicionaram, relatando
ser um método onde não se podem confrontar suas dúvidas com os conteúdos ao instante que o processo acontece, além de ser uma opção para
as horas vagas.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis pelas elevadas taxas de mortalidade e morbidade no Brasil, sendo um dos fatores relevantes
no desenvolvimento deste tipo de disfunção níveis elevados de colesterol. Segundo dados da American Hearth Association, mais de 30% da
população brasileira e 51% da população americana apresenta altos níveis de colesterol (maiores que 200mg/dL–1), dado este alarmante, uma vez
que estudos mostram que taxas de colesterol total acima de 240 mg/dL–1 aumentam o risco da ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Em
contrapartida, o consumo regular de alimentos ricos em ácidos graxos essenciais, como o ácido oleico, pode auxiliar na redução dos níveis de
colesterol, e consequentemente prevenir a manifestação de DCV. O óleo extraído do abacate, bem como o fruto “in natura” são fontes ricas de
ácidos graxos essenciais, uma vez que a polpa da fruta possui composição lipídica majoritariamente formada por ácido oleico. Este trabalho teve
como objetivo a avaliação paralela do ácido graxo (ácido oleico) presente no mesocarpo do abacate in natura e no óleo comercial por métodos
quantitativos de análise (Índice de Acidez (I.A.) e Índice de Peróxido). Inicialmente, os parâmetros físicos do fruto na parte interna e externa foram
analisados e em seguida foi efetuada a extração do óleo bruto pelo método de Bligh-Dayer. As amostras apresentaram parte externa madura, com
a superfície da casca lisa e cor verde, na forma de “pera” e colo saliente com a presença de pigmentações escuras. Na avaliação da parte interna,
os frutos apresentaram textura macia, úmida e gordurosa. Os métodos analíticos aplicados seguiram as normas descritas pelo Instituto Adolfo
Lutz. A análise da acidez para a amostra comercial obteve resultados de 0,0015 I.A; 0,0030% (v/m) em solução molar e 0,00042% de ácido oleico
(m/m). Estes mesmos parâmetros para o óleo extraído do fruto foram de 0,0016 I.A, 0,0032% (v/m) em solução molar e 0,00045%(m/m) de ácido
oleico. Os resultados apresentados para o Índice de Peróxido na amostra comercial foram de 0,7055 meq/100g e para o óleo extraído do fruto
0,7622meq/100g. O óleo oriundo da polpa do abacate, apresentou um Índice de Acidez superior ao das amostras comerciais indicando que o
trabalho tecnológico empregado na indústria de alimentos ajudou no processo de conservação do óleo. O Índice de Peróxido mais elevado das
amostras provenientes do processo do fruto in natura sugerem que o método de extração por solventes pode favorecer reações de hidrólise e
oxidação.
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RESUMO
No presente trabalho foram analisados os resultados de diversas medidas em amostras homogeneizadas manualmente de celulose microcristalina
e sulfato ferroso (FeSO4) utilizando a técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF). A EDXRF é uma técnica de baixo custo
e eficiente de controle e garantia da presença de Fe em amostras de diversos tipos. A técnica de EDXRF permite resultado quali-quantitativo a
partir da intensidade dos raios X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, a partir das transições de níveis atômicos,
que são únicos para cada elemento químico. O equipamento utilizado é um espectrômetro da AMPTEK®, composto por um tubo de raios X de 50
kV e 50 µA (contínuo) com anodo de Au, um detector de silício (Si) do tipo 123, microcomputador e programas de aquisição e análise dos dados
(DPPMCA®). Foram preparadas quatro amostras cilíndricas com 1cm de diâmetro e 1mm de espessura para as proporções de 83,3mg, 166,6mg,
250mg e 300mg de FeSO4 para 500mg de celulose. As amostras foram misturadas manualmente com a utilização de um cadinho de ágata, de
modo a evitar contaminação externa. Foram realizadas 3 medidas em diferentes pontos em cada amostra e com o tempo de medida de 10
minutos. Foram utilizados para os resultados apenas as intensidades do pico k-alfa do ferro. Devido à característica desse tipo de medida, os
resultados apresentam uma dispersão segundo a distribuição de Poison com erro calculado pela raiz quadrada do resultado. Todos os resultados
ficaram dentro do limite de um sigma. Os resultados mostraram que nesse tipo de experimento é importante realizar medições em pontos
distintos por conta da não total homogeneidade das amostras e pela própria característica da técnica de EDXRF utilizada. Foi observada também
uma linearidade nas intensidades da linha k-alfa medidas, o que pode servir para avaliação de amostras desse tipo com concentração de ferro
desconhecida. Novas amostras devem ser preparas com outras concentrações para verificar melhor a linearidade obtida e também melhorar o
processo de homogeneização na preparação das amostras.
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RESUMO
A utilização de plantas com objetivos medicinais é muito disseminada por todo o mundo, sendo esta prática uma alternativa à cura para doenças e
sintomas. No Brasil, o grau da utilização de plantas como forma de tratamento ainda não é uma prática muito comum pela população em geral,
sendo mais praticada em regiões especificas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa a respeito das plantas medicinais
utilizadas por duas populações rurais de Pernambuco, provenientes da zona da mata, na cidade de Ribeirão-PE, bem como conhecer suas
indicações e importância no método de preparo pela comunidade com a finalidade de identificá-las e relacioná-las com literaturas científicas. A
pesquisa trata-se de um estudo descritivo e quantitativo onde foi realizado um levantamento de dados proveniente da entrevista com os
moradores dos Engenhos vizinhos Amaraji e Estreliana, estando interligados através de uma mata ciliar, situados no município de Ribeirão,
localizado na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco, a qual está a 87,9km de distância da capital. Segundo dados do município, possui uma
população de 172 habitantes em Amaraji e de 161 habitantes em Estreliana. As comunidades ficam localizadas a 2km de distância da cidade e
possui uma vegetação nativa. A pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro do ano de 2013 com um total de 10 visitas aos
engenhos em questão sendo 4 realizadas no período diurno, 3 no período vespertino e 3 no período noturno. Os parâmetros analisados com os
moradores da comunidade foram: escolaridade, renda familiar, ocupação atual, indicação de tratamento com planta medicinal, modo de preparo,
qual a parte da planta é utilizada e se faz uso de algum tipo de medicamento. A região estudada apresenta 76 famílias, 42 localizadas no engenho
Estreliana e 37 no engenho Amaraji. Destas 76 famílias 22 responsáveis (5 homens e 17 mulheres) aceitaram participar da pesquisa, 34 negaramse, 4 casas estavam abandonadas e 16 não foram encontrados nenhum dos responsáveis durante as várias visitas realizadas aos engenho. Estes
dados foram coletados a partir do programa SIAB (Sistema de informação da atenção básica) no cadastramento da família da secretaria de saúde
de Ribeirão Pernambuco. Para tanto, foram realizadas entrevistas nas quais foram avaliadas questões sociais, indicação para o uso, forma de
preparo e quem indicou. Com isso foram identificadas 17 plantas medicinais, sendo as folhas (86,2%) as partes mais utilizadas e a decocção
(52,3%) o método de preparo, errôneo, mais frequente. Do ponto de vista cientifico, os resultados obtidos das entrevistas foram satisfatórios aos
conhecimentos das literaturas para 11 plantas, dentre as quais 4 plantas obtiveram enfoque maior devido a importância de citações em outros
artigos coincidindo com o presente estudo, mas para 2 das 17 plantas citadas não foram encontrados relatos científicos que comprovem a sua
eficácia. A construção da conscientização da utilização correta de plantas pela população estudada com a ajuda de políticas publicas é um grande
inicio para uma maior eficiência no tratamento.
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RESUMO
A neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) compreende um grupo de doenças trofoblásticas que acomete mulheres em idade reprodutiva e
engloba tumores distintos, mas que se interrelacionam por sua histopatologia. O diagnóstico da NTG é realizado, nos centros de referência,
atráves de análise imunoquímica do material retirado no esvaziamento uterino e, principalmente, do monitoramento dos níveis séricos de
gonadotrofina coriônica humana (hCG). Definido o diagnóstico de NTG, é necessário fazer o estadiamento e determinar se é uma neoplasia de
baixo risco ou de alto risco. Este trabalho teve como objetivo avaliar, através da literatura, a efetividade do tratamento farmacológico na neoplasia
trofoblástica gestacional (NTG), bem como comparar o tratamento farmacológico na NTG de baixo risco e na NTG de alto risco. Este trabalho foi
realizado através revisão bibliográfica, caracterizado como pesquisa exploratória. Foram realizadas buscas de artigos e teses nas bases
bibliográficas. Houve uma delimitação do tempo de publicação, sendo relacionados todos os trabalhos pertinentes ao assunto, do ano de 2000 até
o ano de 2014, utilizando-se as palavras-chave: doença trofoblástica gestacional, neoplasia trofoblástica gestacional, gravidez molar, tratamento
farmacológico na neoplasia trofoblástica gestacional. Quando se analisa o tratamento da NTG de baixo risco, verifica-se que as perspectivas de
cura chegam a 100%. Seja através de protocolos com um agente único ou através de protocolos com múltiplos agentes. Essas pacientes são
tratadas inicialmente com apenas um agente quimioterápico, metotrexato ou actinomicina D. A NTG de baixo risco tratada inicialmente com MTX
como agente único, apresenta um prognóstico excelente, com taxa de remissão de 100%. Estes estudos também demonstram que os tratamentos
farmacológicos para NTG persistente de baixo risco apresentam grande efetividade terapêutica, efeitos tóxicos mínimos e excelente prognóstico
em longo prazo, possibilitando a essas pacientes uma futura gravidez. Por sua vez, nos protocolos de tratamento para a NTG de alto risco,
observa-se que as taxas de cura normalmente encontram-se entre 60-80% e, que a chance de desenvolvimento de metástases é significativamente
maior quando comparada com a NTG de baixo risco. A severidade da doença nesse estágio faz com que as alternativas terapêuticas
farmacológicas fiquem mais restritas, o que dificulta a remissão da doença. Os estudos que analisaram pacientes com NTG de alto risco tratadas
com um regime intensivo com a combinação etoposide, metotrexato e actinomicina-D alternando com ciclofosfamida e vincristina (EMA/CO),
observaram uma remissão completa em 80% dos casos e, 82% de remissão em longo prazo com o mínimo de efeitos tóxicos. Caso haja resistência
a esse protocolo, pode-se utilizar o protocolo etoposide e cisplatina / etoposide, metotrexato e actinomicina-D (EP/EMA). Muitas vezes
mostraram-se necessários tratamentos terapêuticos adjuvantes, como a cirurgia e a radioterapia. Ao longo deste estudo foi observado que os
tratamentos farmacológicos na NTG mostraram ser efetivos, sendo esta resposta mais significativa na NTG de baixo risco. Isso se deve a menor
severidade da doença e a maior possibilidade de tratamentos farmacológicos disponíveis para essas pacientes. É de grande relevância ressaltar a
importância das pacientes tanto com NTG de baixo quanto alto risco serem tratadas nos centros de referência para esta doença. Todos os estudos
demonstraram que o diagnóstico precoce e o acompanhamento por profissionais especializados aumentaram significativamente as chances de
cura dessas pacientes.
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RESUMO
Atualmente os jovens tem uma grande obsessão pela perda de peso o que, consequentemente, acarreta uma descontrolada busca por
formulações emagrecedoras. No Brasil, é possível perceber que o uso abusivo de suplementos alimentares e drogas vem aumentando nos
ambientes onde há a prática de exercício físico sendo, na maioria das vezes, um comércio ilegal, sem controle da Vigilância Sanitária, sem
prescrição médica ou orientação de nutricionistas. Os termogênicos podem ser definidos como substâncias capazes de elevar a temperatura
corporal contribuindo para o metabolismo de gorduras e consequente geração de energia, promovendo a queima de calorias e diminuição do
apetite. Considerando que muitos jovens frequentam academias visando o emagrecimento e que muitos utilizam termogênicos, mostra-se a
importância da realização deste estudo para uma análise do quadro atual em relação a este assunto. Este trabalho teve como principal objetivo
avaliar o uso de termogênicos por praticantes de musculação em uma academia da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, quantitativo e transversal realizado em uma academia de musculação na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Para a
coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado, não identificado, contendo perguntas diretas sobre o uso de termogênicos. A
abordagem foi indireta para manter o anonimato e minimizar as possibilidades de constrangimento. Foi informado a cada participante sobre o
objetivo da pesquisa, os riscos e os eventuais benefícios de sua participação. O consentimento do aluno em participar da pesquisa foi realizado
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estácio de Sá. Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel 2007. Foram entrevistados 173 alunos praticantes de musculação,
destes 45,1% são usuários de termogênicos. O sexo de maior predomínio foi o feminino, representando 55,1% dos usuários. A faixa etária de
maior prevalência foi a de jovens entre 18 e 25 anos. Houve um maior número de usuários de termogênicos entre os indivíduos com menor índice
de escolaridade. Os termogênicos a base de cafeína foram os mais citados pelos entrevistados representando 35 citações. Em relação às fontes de
indicação 29 indivíduos relataram que usaram por indicação de amigos e 26 usaram por conta própria. As reações de maior frequência foram
agitação, insônia, tremor e taquicardia. Não houve diferença significativa entre os que usaram essas substâncias por menos de um mês (30,8%) e
os que usaram por mais de seis meses (35,9%). As formas de aquisição mais prevalentes foram através de lojas de produtos naturais, seguida por
compras na internet. A maioria dos entrevistados alcançou os objetivos pretendidos com o uso de termogênicos, sendo 94,3% no sexo masculino e
67,4% no sexo feminino. Apesar de as mulheres serem as maiores usuárias dessa classe de substâncias, o fato de os homens a usarem de forma
mais irracional e indiscriminada, com combinação maior de substâncias, é considerado preocupante. Com base nos dados obtidos é de grande
importância que os órgãos responsáveis por fiscalizar esses produtos criem projetos de conscientização da população usuária para alertar sobre os
riscos envolvidos com o seu uso. O presente estudo mostrou-se relevante, pois foi possível analisar o panorama atual sobre o uso de
termogênicos, servindo como base para discussões futuras sobre esse assunto, que não deve ser menosprezado.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Farmácia

74

Titulo:

Avaliação microbiologica de linguiça frescal

75

Autor(es) CRISLAINE BORGES NASCIMENTO; SONIA APARECIDA VIANA CÂMARA
E-mail para contato: sonia.viana@uol.com.br
IES: FESCG
Palavra(s) Chave(s): linguiças frescais, micro-organismos indicadores, micro-organismos patogênicos, legislação
RESUMO
As linguiças do tipo frescal são produtos de origem animal que apresentam alta umidade (70%), por ser manipulados e não submetidos a
tratamentos térmicos, podem ser contaminados com micro-organismos patogênicos, e, ser envolvidas em surtos de Doenças Transmitidas por
Alimentos. Este estudo transversal descritivo tem como objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias das linguiças produzidas em cinco
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, em 2013. Os dados secundários retrospectivos da análise microbiológica de 71 amostras de linguiças
foram coletados no Laboratório Central de Saúde Pública Estadual, Campo Grande, MS. A análise microbiológica para Salmonella sp., Estafilococos
coagulase positiva, Coliformes termotolerantes e Escherichia coli foi realizada através das metodologias referendadas no Compedium of Methods
for the Microbiological Examination of Foods, e os resultados foram comparados com os valores de referência padronizados pela Resolução RDC
n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA. De acordo com a matéria prima utilizada, as linguiças analisadas foram dos seguintes tipos: bovina
(67,61%), mista (21,13%), suína (8,45%) e 2,82% de frango, representando 40 produtores diferentes. Foram encontrados micro-organismos
indicadores e patogênicos acima do valor permitido pela legislação, com 22,5% das amostras (20) contaminadas com: Salmonella sp. (1,4%),
Estafilococos coagulase positiva (5,6%), Coliformes termotolerantes (19,7%) e Escherichia coli (14,1%). A presença de micro-organismos
patogênicos caracteriza a possibilidade de causar surtos de toxinfecção alimentar, colocando em risco a saúde do consumidor. Estes resultados
são indicadores da ausência de Boas Práticas nos estabelecimentos produtores, caracterizando a necessidade de treinamento dos manipuladores,
verificação da qualidade da matéria prima utilizada, da higiene pessoal e ambiental, e, de controle de vetores. Sendo necessária intervenção de
órgãos governamentais para garantir alimento seguro aos consumidores.
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RESUMO
A Esquistossomose constitui um importante problema de saúde pública devido à elevada prevalência mundial, ao difícil controle epidemiológico e
à morbidade. São reconhecidas duas formas clínicas principais: a esquistossomose aguda, a qual cursa com resposta imune do tipo Th1, com
produção elevada de IFN-y, TNF-α e IL-6; e a esquistossomose crônica caracterizada por produção de citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13), associada a
presença da citocina regulatória IL-10. Alguns autores têm identificado indivíduos de regiões endêmicas com diferentes tipos de resistência à
esquistossomose. Um dos fatores que poderia explicar esta resistência seria a resposta imune. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar
níveis das citocinas IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF e IFN-y em sobrenadante de cultura de células mononucleares de sangue periférico (CMSP)
estimuladas com antígenos do Schistosoma mansoni SWAP, Sm29 e Sm22.6. Este estudo vem sendo desenvolvido na população do município do
Conde-BA, a qual é acompanhada desde 2001 devido à elevada frequência de esquistossomose. A seleção de indivíduos resistentes à infecção pelo
S. mansoni foi realizada utilizando-se informações contidas nos bancos de dados dos anos entre 2001 e 2010 sobre carga parasitária e grau de
exposição à água contaminada, e de novos dados colhidos a partir de 2013. Foram classificados como resistentes à infecção (Baixa Carga) pelo S.
mansoni os indivíduos que apresentaram carga parasitária entre zero e 99 opg/fezes e que relataram algum contato com a água contaminada em
todos os períodos avaliados. Além disso, foi formado um grupo controle composto por indivíduos infectados com alta carga parasitária
(>199opg/fezes). Sangue periférico foi coletado para obtenção de CMSP, às quais foram cultivadas na presença dos antígenos por 72h 5%CO2.
Após cultura foram coletados o sobrenadante, para dosagem das citocinas pelo método de CBA. As concentrações citocinas de cada amostra
foram determinadas através de uma curva padrão, e mediante realização de regressão linear e interpolação de cada dosagem através do software
GraphPad Prism (CA, USA). Foi observado que os indivíduos de baixa carga parasitária produzem, de uma maneira geral, níveis mais elevados de
IL-2, IL-5 e INF-y e concentrações menores de IL-10 quando estimulados, principalmente, pelos antígenos proteicos recombinantes Sm29 e
Sm22.6, se comparado com o grupo de alta carga parasitária. Desta forma, fica evidente que existe uma combinação das respostas Th1 e Th2 nos
indivíduos com baixa carga parasitária, sugerindo que uma mistura entre estes dois padrões de resposta, associada a ausência de IL-10,
contribuem para manutenção de uma baixa carga parasitária ao longo do tempo, independente de nível de exposição. A manutenção de uma
baixa carga parasitária é benéfica ao indivíduo infectado, já que as complicações clínicas observadas na esquistossomose estão diretamente
associadas a alta carga parasitária. Estes estudos contribuem para melhor entender os mecanismos associados a resistência à esquistossomose.
Uma vez que ainda não existe uma vacina efetiva, estas informações são fundamentais na busca de estratégias profiláticas eficazes capazes de
conferir bom nível de proteção contra novas infecções pelo S. mansoni.
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RESUMO
Biofilmes são agregações compostas por espécies ou comunidade bacterianas e material extracelular sintetizado pelas mesmas, que permitem a
adesão a uma superfície inerte ou biótica. A estrutura de um biofilme formado permite menor suscetibilidade a agentes antimicrobianos, desta
forma, constituindo um mecanismo de defesa e resistência a tratamentos com antibióticos e biocidas. Biossurfactantes são moléculas sintetizadas
por bactérias, fungos filamentosos ou leveduras com propriedades tensoativas, ou seja, minimizam a tensão superficial entre fases. As aplicações
destes compostos são amplamente citadas na literatura científica. Os biossurfactantes são empregados na recuperação de óleo cru em poços de
extração de petróleo, na biorremediação de ambientes contaminados por hidrocarbonetos, como agente biocida sobre fungos e bactérias, e mais
recentemente têm sido empregados no controle de formação de biofilmes bacterianos, os quais têm enorme impacto na saúde humana. Este
trabalho tem como objetivo o isolamento e a identificação de bactérias produtoras de biossurfactantes presentes em amostra ambiental de solo
onde o emprego de agrotóxico é amplamente utilizado, bem como a ação de tais compostos sobre a formação de biofilmes bacterianos. Para este
fim, foram coletadas amostras ambientais de solo utilizado para o cultivo de hortaliças, onde o uso de agrotóxicos é frequentemente empregado,
localizado no município de Petrópolis-RJ. Posteriormente, os solos coletados foram submetidos à semeadura em placas com meio de cultura Luria
Bertani (LB) Ágar. Em seguida as colônias foram isoladas e nomeadas por um identificador único. Posteriormente, cada colônia foi crescida em LB
líquido por um período de 48 horas. Após crescimento, as colônias foram centrifugadas e o sobrenadante empregado no teste de emulsificação 24
(E24), utilizando os óleos de soja, diesel, de milho e de canola. Os resultados iniciais obtidos a partir de 32 colônias isoladas, apresentaram duas
colônias com índice de emulsificação de 100% e cinco colônias com índice igual ou acima de 50%, quando testados em óleo de soja. No óleo
diesel, 13 colônias mostraram índices iguais ou acima de 50% de emulsificação. No óleo de milho, apenas uma colônia apresentou emulsificação
acima de 50% e no óleo de canola cinco colônias apresentaram resultados de 50% ou superiores. Adicionalmente as colônias foram submetidas ao
teste de hemólise em placas de Ágar-Sangue de Carneiro. Após 48 horas de crescimento foi analisada a possível formação de um halo transparente
ao redor da colônia crescida, o que indica a propriedade hemolítica do biossurfactante secretado pela colônia bacteriana. Desta forma foi
estabelecida uma relação entre o diâmetro da colônia e o diâmetro total, colônia mais do provável halo ao redor da colônia, onde os valores
permitiram classificação da capacidade hemolítica do biossurfactante secretado em “Ruim”, “Regular”, ”Bom” e “Muito Bom”, além de “Sem
atividade”, quando não detectada halo hemolítico. Das 32 colônias analisadas, duas apresentaram atividade hemolítica como “Muito Bom” e cinco
como “Bom”. Estes resultados indicam o solo contaminado por agrotóxico como propício a prospecção de bactérias produtoras de
biossurfactantes. Experimentos posteriores serão direcionados na purificação dos respectivos biossurfactantes e suas ações sobre biofilmes
bacterianos crescidos em diferentes superfícies abióticas.
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RESUMO
A Síndrome de Turner (ST) é indicada pela monossomia completa ou parcial do cromossomo X, sendo sua incidência aproximadamente de 1 para
2000 nascidas vivas. Quanto ao fenótipo podem apresentar tórax alargado, hiperlorismo mamário, cubitus valgus, linfedema congênito, anomalias
congênitas de rins e coração, doenças autoimunes e endócrinas. Ademais, os principais achados são a deficiência no crescimento e falha no
desenvolvimento puberal, decorrente da insuficiência ovariana. Novas abordagens para um diagnóstico precoce e preciso da ST possibilitaram um
aperfeiçoamento no tratamento pela terapêutica hormonal no aumento da estatura e para indução da puberdade, sabendo que quanto mais cedo
a adesão melhor a resposta. O objetivo do trabalho foi avaliar as entradas no Laboratório de Genética de uma faculdade de medicina do Juazeiro
do Norte com hipóteses diagnósticas para Síndrome de Turner e seu diagnóstico citogenético. Este é um serviço gratuito mantido pela faculdade e
mediada pelos membros do projeto citogenética. Foram analisados os resultados de 241 cariótipos realizados no período de 2009 ao segundo
semestre de 2014. À analise da amostra total (n=241), 33,19% foram encaminhadas com a impressão diagnóstica de síndrome de Turner e em
29,04% houve confirmação citogenética do diagnóstico. A média de idade das pacientes, na data de termino da analise citogenética, foi de 13,82
anos sendo 8 diagnosticadas na lactância, 16 na infância, 31 na adolescência e 18 na fase adulta, entretanto 7 não tiveram sua data de nascimento
registrada em ata impossibilitando serem incluídas nesse último dado. A hipótese foi excluída em 12,5% dos casos que apresentaram cariótipo
normal 46XX. Entre as 80 pacientes com impressão diagnóstica, o diagnóstico citogenético foi estabelecido em 15% com cariótipo 45X e 72,5%
com mosaicismo 45X/46XX. Concluímos que houve correlação entre a hipótese diagnóstica e o diagnóstico citogenético em 87,5% das pacientes. A
importância da definição do diagnóstico precoce para Síndrome de Turner se faz necessária para que essas pacientes se beneficiem efetivamente
com as medidas terapêuticas hormonais.
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RESUMO
A disposição final de medicamentos vem sendo um assunto cada vez mais discutido em âmbito internacional devido ao impacto ambiental
causado por seu descarte inapropriado. Apesar da legislação brasileira abordar o assunto em diversas leis, todas são direcionadas somente aos
estabelecimentos de saúde, não responsabilizando ou orientando a população em momento algum. Assim, a importância da pesquisa realizada em
30 drogarias das regiões norte, oeste e sul do município do Rio de Janeiro é, além de verificar o destino final dado aos medicamentos vencidos
e/ou não utilizados pelas drogarias, averiguar se essas possuem um programa de coleta voltado para os medicamentos já adquiridos pela
população e identificar se quando questionados, os funcionários desse estabelecimento de saúde, sabem fornecer a devida orientação, a fim de
evitar o descarte indevido. Sabe-se que a população brasileira é uma consumidora ativa e crescente de medicamentos e o fator cultural de possuir
“farmacinhas” caseiras pela falta da venda de produtos fracionados, só agrava o problema ambiental pois na maioria das vezes, os medicamentos
não utilizados são desprezados no lixo, vaso sanitário ou pia. Os poucos programas de coleta de medicamentos, existentes no município do Rio de
Janeiro, não investem em divulgação e a população acaba não sendo informada sobre os mesmos, tornando-os pouco efetivos. Além disso, a
implementação de programas desse nível é considerada de alto custo para os proprietários de drogarias e a falta de uma maior imposição do setor
farmacêutico não colabora para a criação e desenvolvimento de novos ou, pelo menos, a divulgação dos já existentes. É possível também
observar, que os próprios funcionários de drogarias não são devidamente treinados para orientar a população em caso de dúvidas sobre o
assunto. Fica evidente que existem obstáculos a serem superados para que um programa de coleta de medicamento se torne eficaz, o governo
precisa adequar as leis para incluir os cidadãos, os farmacêuticos precisam estar mais conscientes, atuando ativamente para melhoria desse
problema e a população precisa ser melhor informada sobre os prejuízos gerados pelos medicamentos quando descartados de forma errônea.
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RESUMO
A Punica granatum Linn, popularmente conhecida como romã, pertencente à família Punicaceae, tem sido utilizada como planta frutífera,
ornamental e que reúne diversas propriedades medicinais. A romãzeira é comumente utilizada no tratamento de doenças inflamatórias e
infecciosas. Diante deste contexto, a presente investigação objetivou realizar a avaliação físico-química da matéria prima vegetal P. granatum L.
para ser utilizada no desenvolvimento de fitomedicamentos com propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Na preparação da matéria prima,
as cascas do vegetal foram submetidas à secagem em estufa, a uma temperatura de 50 ºC, durante 8 dias, e em seguida, pulverizadas em moinho
industrial. O material foi submetido aos ensaios de determinação da granulometria dos pós, determinação da perda por dessecação (método
gravimétrico) e a determinação do teor de extrativos. Para determinação da granulometria, amostras contendo 25 g do material vegetal
pulverizado foram submetidas à passagem através de tamises, previamente tarados, com malha de abertura nominal 1,70 mm, 710 μm, 250 μm,
180 μm, 125 μm, provido de tampa e fundo coletor. O conjunto de tamises foi colocado em tamisador vibratório e submetido à passagem forçada
por vibração na escala sete do aparelho, durante 30 min. Após estes procedimentos foi realizada pesagem das frações retiradas dos tamises e do
fundo coletor, para a determinação do tamanho médio das partículas e % de distribuição granulométrica. A perda por dessecação foi realizada por
gravimetria. Cerca de 5 g da amostra, foram exatamente pesados e transferidos para o pesa-filtro tarado, previamente dessecado nas mesmas
condições a serem adotadas para a amostra. O pesa-filtro foi colocado na estufa a 100°C para secar a amostra durante 1 hora, em seguida foi
esfriado até temperatura ambiente em dessecador com bomba a vácuo e pesados. Esse procedimento foi repetido até peso constante. Todo
procedimento foi feito em triplicata. O teor extrativo foi determinado utilizando 2g da droga seca e moída, em seguida submetida à decocção em
100mL de água. Após filtração em papel de filtro, os primeiros 20 mL foram desprezados. Seguindo foram pesados alíquotas equivalentes a 20g da
solução e levado à evaporação até secura em banho-maria. Por fim, os resíduos foram pesados. Todo procedimento foi feito em triplicata. O
material vegetal de acordo com a Farmacopeia Brasileira (2010) foi classificado como pós moderadamente grossos através da análise
granulométrica, os quais são considerados adequados para um processo extrativos. Os teores de umidade residual (perda por dessecação) obtido
na análise foi de 8,8%, o qual se encontra dentro dos limites estabelecidos (8-14%) pela Farmacopeia Brasileira V (2010), excelente para uma
qualidade microbiológica. O teor de extrativos embora não existam especificações oficiais desse parâmetro, se apresentou em 1,34%. De acordo
com os resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que contribuiu-se para o processo de identificação e padronização de parâmetros de
qualidade das cascas do vegetal Punica granatum Linn para um desenvolvimento futuro de fitomedicamentos com propriedades cicatrizantes e
anti-inflamatórias.
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RESUMO
A Ranitidina é um antagonista dos receptores histamínicos H², que age na inibição da histamina com a finalidade de diminuir as secreções gástricas
e é muito utilizada em casos de úlcera duodenais, sendo aconselhável ser administrada à noite para controlar a acidez neste horário e para
pacientes com refluxo esofágico, no qual usa- se este medicamento para mimetizar qualquer produção de ácidos. Devido ao constante ato de
repartir o medicamento, seja por prescrição médica ou por impulsão mercadológica, sem haver um conhecimento prévio de suas características
físico-químicas, este estudo tem o objetivo de avaliar o teor de comprimidos do Cloridrato de Ranitidina 300 mg inteiros e fracionados e verificar
se instrumentos utilizados no fracionamento interferem no teor do ativo nas frações. Para isto, realizou-se a verificação do peso médio, no qual 20
comprimidos íntegros são pesados individualmente com limite de variação de ±5%, o doseamento, onde 10 amostras de medicamento fracionadas
com a faca caseira e o cortador de comprimido provenientes de 5 amostras íntegras que foram separadas para haver a comparação da massa, teor
e coeficiente de variação das respectivas amostras; a variação de peso, no qual houve a pesagem de 10 metades proveniente de 5 comprimidos
inteiros e com esses resultados foi estabelecido um limite de variação de ±7,5% devido ao corte do medicamento e a dissolução, onde foram
usadas 6 amostras, sendo 2 de comprimidos íntegros, 2 de fracionados na faca e 2 partidos com cortador de comprimido que foram
acondicionadas ao dissolutor num período de 45 minutos em 37°C. De acordo com os resultados da análise do peso médio do comprimido íntegro,
sete amostras estão fora do limite determinado pela Farmacopeia Brasileira 5ª edição, tornando-o reprovado; no doseamento quando os
comprimidos são submetidos ao fracionamento com a faca ou cortador de comprimido, ambos mostram que estão abaixo da metade da
quantidade necessária para representar uma homogeneidade de doses, que deveria ser 150mg em cada fração fragmentada; na variação de peso
os comprimidos cortados na faca apresentaram todas amostras fora do limite de variação e os comprimidos fracionados com o cortador de
comprimidos, apresentaram quatorze amostras fora do limite de variação, logo ambos estão reprovados pela Farmacopeia Brasileira V; na
dissolução, a Farmacopeia preconiza que mais de 80% da quantidade de ativo dissolvido devem dissolver em 45’, todas as amostras utilizadas do
comprimido inteiro foram aprovadas (86,4% e 110%) e para os comprimidos fracionados na faca, o percentual do ativo foi de 51,3% e 43,32%,
enquanto que os fracionados com o cortador de comprimido foi de 26,4% e 35,25%. De acordo com os testes realizados, a atual prática de
fracionar o medicamento a fim de garantir a uniformidade do fármaco, mostrou que há muita variação do peso e na quantidade do ativo
declarada. Sendo assim, torna-se um ato que não contribuirá para uma farmacoterapêutica adequada.
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) tem alta relevância, principalmente pelo importante fator de risco cardiovascular. É considerado um problema de
saúde pública por sua elação, dificuldades de controle e risco para desenvolvimento de comorbidades. O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil
socioepidemiológico de pacientes hipertensos em Campo Grande, MS, realizando um estudo comparativo e restrospectivo através da análise de
dados secundários do Projeto de Extensão “Blitz da Saúde” da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, MS, uma vez que a associação da
hipertensão arterial com outros fatores de risco torna o conhecimento desta patologia de extrema importância às ocorrências nacionais e
regionais. Esta pesquisa foi realizada com um total de 932 pessoas, escolhidas aleatoriamente, das quais foi aferida a pressão arterial, pelo método
indireto, utilizando esfigmomanômetros aneróides adequadamente calibrados. A abordagem da população foi em perímetro urbano, durante o
período de 2011 a 2014. A pesquisa foi realizada através de questionários padronizados contendo dados susceptíveis de coleta de 932 pacientes,
referente à idade, sexo, peso, altura, frequência de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas, índice de massa corpórea, tabagismo e
tratamento farmacológico para hipertensão. Os dados estatísticos demostraram que dos 932 pacientes avaliados, 455 (48,8%) são do sexo
masculino (SM) e 477 (51,8%) do sexo feminino (SF). Nesta análise, a faixa etária de 60 a 69 anos mostrou prevalência de 42,4% de hipertensão
arterial, aumentando para 47,4% quando considerados pacientes acima dos 70 anos de idade, sendo que nesta faixa etária, 72,2% das mulheres
apresentaram-se hipertensas contra 45,8% dos homens, dados que corroboram as evidências referentes à farmacoterapia, uma vez que 76,6% das
pacientes do SF e 55,6% dos pacientes do SM afirmaram utilizar medicamentos para tratamento da hipertensão arterial. Dos pacientes com
pressão arterial elevada, 21,5% do SF e 27,8% do SM fazem uso de bebidas alcoólicas, 14,9% (SF) e 15,2% (SM) são tabagistas e 41,1% (SF) e 25%
(SM) são pacientes sedentários, demonstrando a dificuldade de adesão ao tratamento não medicamentoso e sendo, atualmente, estes os
principais fatores propostos para estratégias de prevenção e combate dessa síndrome. No Brasil, a estimativa de prevalência da HA sistêmica varia
de 22,3 a 44%, de acordo com a área geográfica estudada. Em Campo Grande, esta prevalência é de 15 a 20% da população adulta com mais de 18
anos, chegando a índices de 50% nos idosos. A maior prevalência da HA correspondeu aos indivíduos com sobrepeso e obesos (77,2%), sugerindo
uma relação multifatorial (cultural, farmacológica e comportamental) com o desenvolvimento da doença. Logo, considerou-se, nesta pesquisa,
que os fatores de envelhecimento e o excesso de peso são os principais fatores responsáveis pela hipertensão arterial. Desta forma, sugere-se o
estabelecimento de uma abordagem terapêutica multiprofissional para pacientes com HA, priorizando a orientação frequente sobre os fatores de
risco e preventivos da patologia, além do desenvolvimento de comorbidades, como os transtornos cardiovasculares, justificando investimentos na
saúde pública no estado do Mato Grosso do Sul, relacionados, principalmente, ao Programa Hiperdia.
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RESUMO
A pectina é provavelmente a macromolécula mais complexa na natureza, podendo ser compreendida como um polímero que se assemelha à
celulose. É formada estruturalmente por açúcares neutros como L-ramnose, L-arabinose, D-galactose e pelo seu composto principal, que são
unidades de ácido galacturônico organizadas de forma linear, unidas por uma ligação glicosídica em α. A pectina é encontrada em grande
quantidade no albedo das cascas de laranja, representando um bom exemplo do reaproveitamento dos resíduos industriais. Está presente em
todas as células vegetais de plantas eudicotiledôneas, localizada na parede celular, associada com a celulose e hemicelulose, atuando como
fortalecedora do tecido vegetal. O nome pectina tem origem no grego e significa espesso, é uma das principais substâncias presente nas frutas que
tem o potencial de formar géis. Os estudos a respeito da pectina têm avançado no sentido de melhor descrever sua estrutura química, além dos
processos extrativos de maior rendimento. Em linhas gerais, os processos de obtenção compreendem a exposição de frutas cítricas a um meio
ácido ou básico, sob temperaturas entre 60ºC e 100ºC; purificação do extrato por filtração e isolamento através da precipitação em presença de
solvente orgânico. O trabalho teve por objetivo a extração e caracterização da pectina obtida através da extração ácida do albedo das cascas de
laranja. O preparo iniciou-se com a extração do suco das laranjas e com a lavagem das cascas das laranjas em água corrente. Em seguida, as
mesmas foram colocadas em estufa a 60°C por 24 horas. As cascas secas foram trituradas e peneiradas em tamis de 35 MESH. Foi preparada uma
suspensão com 10 g da farinha obtida das cascas das laranjas com 40 mL de etanol e 200 mL de água destilada. Em outro béquer foram
adicionados 200 ml das soluções de ácido cítrico (0,75 M, 1,125 M e 1,5 M) e ambas as preparações foram levadas ao aquecimento a 90°C. Em
seguida, a solução ácida foi vertida sobre a suspensão e deixada em aquecimento a 90°C por 30, 60 e 90 minutos, respectivamente e o material foi
filtrado. Ao filtrado adicionou-se etanol 1:1 (v/v) e observou-se a formação de um precipitado gelatinoso, o qual permaneceu em repouso
"overnight". O experimento prosseguiu com a filtração da pectina precipitada e que, posteriormente foi desidratada com acetona. O gel de pectina
foi seco em estufa a 50ºC durante cerca de 8 horas. A pectina obtida foi pulverizada em gral de porcelana, tamisada com peneira 35 MESH, e
armazenado em recipiente fechado protegido em dessecador para controle do teor de umidade. O equipamento de infravermelho com varredura
na faixa de 4000-400 cm-1 foi utilizado para caracterizar o produto da extração, por apresentar adequação para identificação e elucidação
qualitativa e quantitativa de substâncias orgânicas. O rendimento da farinha à base de cascas de laranjas foi de 22% do produto inicial. O teor de
umidade evidenciado foi de 4,1%. A média do pH do meio reacional foi de 1,3 durante o período de 30 a 90 minutos em temperaturas variando de
85ºC a 100ºC. A extração de pectina com ácido cítrico, a partir de farinha de cascas de laranja evidenciou boa viabilidade, uma vez que se
observou rendimento de 47,45%, e o experimento realizado se mostrou adequado uma vez que apresentou rendimentos superiores aos
encontrados na literatura. As análises feitas sugerem que a extração de pectina durante 60 minutos apresentaram os melhores rendimentos para
as três concentrações de ácido cítrico propostas. O produto obtido foi caracterizado como pectina de baixa metoxilação, através da análise
comparativa dos espectros de infravermelho de padrão de pectinas comerciais.
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RESUMO
O maracujá é originário da América Tropical, sendo largamente utilizado e processado em todo mundo. O maracujá amarelo é a espécie mais
produzida no Brasil, sendo destinada principalmente a produção de sucos, gerando assim uma grande quantidade de cascas e sementes que
representam mais da metade do peso total dos frutos. As principais pectinas comerciais são obtidas de frutas cítricas, como o limão e a laranja.
Atualmente, estudos demonstram a obtenção de pectina a partir da casca de maracujá. As fases de obtenção de pectina são, basicamente:
extração aquosa em meio ácido, purificação do extrato líquido e separação do extrato de pectina do líquido. O objetivo desta pesquisa foi realizar
a extração, quantificação e identificação da pectina da casca do maracujá amarelo (Passiflora edulis), usando o ácido cítrico em concentração e
tempo de extração variáveis. O teor de umidade da farinha da casca do maracujá amarelo ficou em torno de 9,7%, determinada por análise
gravimétrica em balança de umidade. Conforme Fertonanni, o bagaço de maçã em pó com teor de umidade de 11% é adequado para o
armazenamento, desde que mantida em frascos hermeticamente fechados. O teor de umidade da casca do maracujá amarelo encontra-se de
acordo com os limites estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estipula o máximo de 15% (m/m) de umidade para
farinhas. A pectina foi extraída da casca do maracujá, usando o ácido cítrico em concentrações variáveis (0,75 M, 1,125 M, 1,50 M) e tempo de
extração (30, 60, 90 minutos). O pH do meio ácido variou entre 1,44 e 1,55, a temperatura das extrações manteve-se em torno dos 90°C. As
substâncias pépticas foram precipitadas em álcool etílico, 95%, 4°C, 1:1(v/v) por 12 horas. Após a precipitação foram desidratadas com acetona, e
secadas em estufa a 60°C, por cerca de 8 horas. A pectina obtida foi triturada em gral de porcelana, tamisada em peneira de 35 Mesh e guardadas
em frascos plásticos no dessecador. O tempo de extração foi a variável que mais influenciou no rendimento da pectina. A concentração do ácido
cítrico, a temperatura, e o pH do meio ácido não tiveram muito efeito sobre seu rendimento. O melhor rendimento obtido foi no tempo de
extração de 60 minutos e concentração do meio ácido 1,125 M ( 51,60%), seguido do tempo de extração de 30 minutos, concentração do meio
ácido 1,50 M (47,20%). O pior rendimento da pectina extraída foi no tempo de 90 minutos, concentração do meio ácido 1,125 M (24,78%). Ao
analisar as amostras de pectina por infravermelho, foi possível observar as áreas de picos relativas às carbonilas esterificadas (1742 cm-1) e às
carbonilas não esterificadas (1695 cm-1), comprovando desta maneira a presença de pectina nas amostras identificadas, principalmente nos
tempos de 30 e 60 minutos. As amostras com tempo de extração de 90 minutos apresentaram picos relativos às carbonilas esterificadas bem
menores quando comparado às outras amostras, fato que pode sugerir a hidrólise da pectina quando submetida a tempo de extração prolongado
e maior concentração do ácido. O ácido cítrico mostrou-se como uma alternativa viável para a extração da pectina da casca do maracujá amarelo,
o tempo de extração foi a variável que mais influenciou no rendimento da pectina. Neste caso, a temperatura, a concentração do ácido e o pH do
meio ácido não influenciaram de forma tão significativa no rendimento da pectina. Desta forma, os resultados demonstram que trabalhando-se
com condições mais brandas no processo extrativo, pode-se chegar a obtenção de pectina sem danos estruturas e com alto grau de esterificação.
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RESUMO
Enzimas proteolíticas ou proteases são enzimas degradativas que catalisam a quebra de ligações peptídicas em proteínas. Essa classe de enzimas
ocupa uma posição central em aplicações tanto na área fisiológica como comercial. As proteases executam uma grande variedade de funções
podendo se estender do nível celular ao nível de tecidos e organismos, na produção de cascatas em sistemas como a homeostase e a inflamação.
Elas são responsáveis por processos complexos envolvidos na fisiologia normal da célula e também em condições anormais patofisiológicas.
Proteases são utilizadas a muitos anos nas industrias alimentícias e de detergentes. A vasta diversidade das proteases em contraste com sua
especificidade de ação, tem atraído a atenção no mundo todo em tentativas de explorar suas aplicações fisiológicas e biotecnológicas. O valor
mundial atual estimado para enzimas industriais é de um bilhão de dólares. As proteases representam um dos três maiores grupos de enzimas
industriais e contam com cerca de 60% do total de vendas de enzimas no mundo. A falta de habilidade de proteases provenientes de animais e
plantas em alcançar as atuais demandas do mercado aumentou o interesse em proteases microbianas. Microrganismos representam uma
excelente fonte de enzimas devido a sua ampla diversidade bioquímica e sua suscetibilidade a manipulação genética. Proteases microbiológicas
são responsáveis por aproximadamente 40% das vendas de enzimas no mundo e são preferidas por possuírem quase todas as características
desejadas para aplicações biotecnológicas. A presente pesquisa teve como objetivo realizar a identificação e a análise qualitativa de bactérias
produtoras de enzimas proteolíticas isoladas a partir de solo não contraminado de mata atlântica da região de Petrópolis no estado do Rio de
Janeiro. Para isso, uma amostra de solo foi coletada na região da trilha ecológica conhecida como Castelinho no município de Petrópolis-RJ. Foram
realizadas diluições seriadas de da amostra coletada que foram semeadas em placas contendo meio de cultura LB-Ágar que foram incubadas em
estufa a 36o Celsius por 48 horas. A partir dessas placas foi possível realizar o isolamento de colônias bacterianas puras presentes no solo
coletado. Essas colônias foram transferidas para placas contendo 12% de Ágar e 10% de leite em pó desnatado e incubadas em estufa a 36o
Celsius por 24 horas e posteriormente mantidas em resfriamento a 4o Celsius por mais 48 horas. Após decorrido esse tempo de incubação foram
analisadas a presença de halo de degradação da caseína presente no meio tornando-o antes de aparência esbranquiçada em translúcido. Essas
colônias foram classificadas como positivas e as que não apresentaram esse halo de degradação como negativa. Das colônias positivas foram
medidos com o auxilio de régua o diâmetro da colônia e do halo de degradação. As colônias foram qualificadas qualitativamente quanto ao
tamanho do halo de inibição formado pela ação de proteases como “+”, “++” ou “+++”. Os resultados foram armazenados em planilha realizada no
programa Microsoft Excel. Ao total foram isoladas 360 colônias das quais 45,6% não apresentaram halos de inibição e 54,4% apresentaram
resultados positivos. Das 196 colônias que apresentaram resultados positivos 16,32% foram classificadas como “+”, 30.1% como “++” e 53,57%
foram classificadas como “+++”. Os resultados obtidos vão de encontro a possibilidade da utilização dessas colônias bacterianas isoladas a partir
de solo para possíveis aplicações biotecnológicas.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Farmácia

80

Titulo:

Interesse e dificuldades dos farmacêuticos de farmácia comunitária para prescrição farmacêutica em Campo
Grande, MS, 2014

81

Autor(es) CIELA CARLA GIMENES; NÁDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS
E-mail para contato: ciela.gimenes@estacio.br
IES: FESCG
Palavra(s) Chave(s): farmacêutico, prescrição farmacêutica, legislação, farmácia clínica, drogaria
RESUMO
A crescente morbimortalidade relativa às doenças, seus agravos não transmissíveis e à farmacoterapia, vem repercutindo nos sistemas de saúde e
exigindo uma nova postura do profissional farmacêutico. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) e os Conselhos Regionais de Farmácia (CRFs) têm
atuado continuamente junto aos legisladores do país para que, cada vez mais os farmacêuticos atuem de forma plena, principalmente na área de
Farmácia Clínica, passível de aplicação do amplo conhecimento clínico deste profissional, contribuindo para a qualidade de vida da população.
Dessa forma, os CRFs estimulam os farmacêuticos a praticarem seus conhecimentos clínicos e atuarem no cuidado direto do paciente, na
promoção do uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde. Dessa forma, redefinem sua prática a partir das necessidades dos
pacientes, família e sociedade, nos estabelecimentos de saúde onde atuam. Em 29 de Agosto de 2013, o CFF, através da RDC n. 585, regulamentou
as atribuições clinicas farmacêuticas desenvolvidas em hospitais, ambulatórios, unidades de atenção primária à saúde, farmácias comunitárias,
instituições de longa permanência e domicílios de pacientes, entre outros. O texto objetiva a promoção do uso racional de medicamentos e a
otimização da farmacoterapia para que resultados positivos sejam alcançados, melhorando, assim a qualidade de vida do paciente. Esse
movimento colabora também para que a população tenha ciência da função do farmacêutico dentro destes estabelecimentos. Entretanto o tema
recente levantou muitas dúvidas dos profissionais farmacêuticos quanto à prática da prescrição farmacêutica, levando o Conselho Regional de
Farmácia do Mato Grosso do Sul em conjunto com o Sindicato dos Farmacêuticos de Mato Grosso do Sul a ofertarem palestras para esclarecer o
que é permitido pela legislação, para o fim de motivar os profissionais a praticarem de forma correta esta nova atribuição. Diante deste contexto,
este estudo exploratório descritivo e de corte transversal teve por objetivo analisar a prática, dificuldades e interesse dos profissionais
farmacêuticos referente à prescrição farmacêutica, em Campo Grande MS. O instrumento utilizado foi um questionário do tipo sócio demográfico
e genérico sobre a formação e atuação dos profissionais, aplicado através de um weblink na internet. Dos 57 farmacêuticos participantes da
pesquisa, a maioria era do sexo feminino (63,16%), solteiros(as) (50,91%), na faixa etátia de 22 a 33 anos (75,44%), atuantes em drogaria
(60,71%), com renda mensal entre R$ 1.200 a 3.000 (48,21%) e com conclusão da graduação em Mato Grosso do Sul (75,44%) entre os anos de
2010 a 2014 (56,15%). Os entrevistados responderam que, sempre que possível, praticam a avaliação da farmacoterapia com os pacientes
(35,09%), não cobrando pelo serviço de atenção farmacêutica (92,98%). 50,91% dos entrevistados afirmaram ainda que apresentam competência
para praticar a prescrição farmacêutica, por serem pós-graduados e 73,69% que já participaram de palestras sobre prescrição farmacêutica, sendo
que 96,43% consideram a prescrição farmacêutica um avanço para a classe pretendendo praticá-la. 71,93% estão em busca de especializações na
área da farmácia clínica, uma vez que o fato de ser pós-graduado em qualquer outra área da saúde não habilita o profissional a realização da
atividade. Ainda, 36,84% dos farmacêuticos afirmaram que a rotina do estabelecimento onde atuam não permite disponibilidade de tempo e
espaço físico para a prescrição. Contudo, por se tratar de uma resolução recente, os profissionais em grande maioria, consideram um avanço para
classe farmacêutica, porém encontram dificuldades para a prática, devido ao tempo e espaço físico, e não possuem conhecimentos necessários
para competência da nova atribuição.
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RESUMO
Este trabalho demonstra a importância do descarte correto de medicamentos. Pesquisas demonstram que grandes quantidades de resíduos de
medicamentos foram encontradas em redes públicas de esgoto, antibióticos, analgésicos, hormônios, dentre outros. O avanço da tecnologia e das
ciências tem facilitado o bem estar da população e a cura de doenças, apesar do estresse que envolve essa geração, a resolução das intempéries
tornou-se mais fácil. As pessoas têm acesso às redes sociais, falam com pessoas do outro lado do planeta com um simples instrumento digital, a
medicina tem descoberto a cura de várias doenças antigamente incuráveis, sem falar nos produtos farmacêuticos cada vez mais modernos e
acessíveis. Apesar das maravilhas dessa modernidade, muito se debate a respeito dos poluentes que são gerados com todo esse avanço
tecnológico, o meio ambiente sofre a devastação com a poluição de rios, desmatamentos, aterros, grande quantidade de poluentes vindo das
indústrias, além disso, o que tem chamado atenção e preocupado ambientalistas é a grande quantidade de resíduos tóxicos advindos de
medicamentos que são encontrados em redes esgotos sanitários. O objetivo desta pesquisa foi fazer a coleta de medicamentos vencidos ou em
desuso em unidades de ensino, conscientizando a população dos riscos decorrentes do descarte indevido, fazer a destinação correta destes
resíduos, classificá-los e identificar o impacto no solo ou na água. Os resultados obtidos são apresentados como medicamentos genéricos, amostra
grátis, venda livre e controlado, formas farmacêuticas e classes farmacológicas. Constatou-se que dos 871 medicamentos recolhidos 181 (20,78%)
são medicamentos genéricos e os classificados como não genéricos entram como medicamentos foram classificados como referência e similares
(n=690; 79,22%). Amostra grátis contabilizou 122 medicamentos (14,01%) contra 749 (85,99%) que os adquiriram de outra forma. Os
medicamentos controlados alcançaram percentual de 129 (14,81%) e venda livre 742 (85,19%), que podem ser genérico, similar ou referência. As
formas farmacêuticas mais descartadas pela população foi o comprimido, seguido por solução, pomadas, cápsulas. Quanto a classe farmacológica
os resultados obtidos foram os analgésicos com 137 (15,73%), anti-inflamatórios com 116 (13,32%) e antibióticos com 114 (13,09%). Destacam-se
também, as classes de antidepressivos, antiepiléticos e hormônios que produzem toxicidade significativa ao meio ambiente. A pesquisa salientou
os problemas relacionados ao descarte incorreto de medicamentos. Por ser um tema abrangente, discuti-lo fez-se necessário para conscientizar
profissionais da área da saúde para que haja um entendimento dos malefícios que um descarte incorreto de medicamentos pode produzir.
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RESUMO
O laser de baixa intensidade é capaz de promover efeitos fotoquímicos, fotofísicos e fotobiológicos nos tecidos. Dentre os efeitos, destacam-se os
efeitos fotobiológicos diretos, onde as respostas podem ocorrer segundos ou minutos após a irradiação, incorrendo como o aumento da atividade
respiratória celular e concomitantemente a síntese de ATP devido alterações mitocôndrias. Evidências têm demonstrado que o ATP quando coliberado com acetilcolina pela atividade neural, pode exercer um importante papel na força de transmissão sináptica no ponto motor, assim como
na estabilização e manutenção da mesma, e que a reorganização da rede mitocondrial pode ser um pré-requisito para potenciação sináptica. O
objetivo desse estudo foi investigar o efeito do laser de baixa intensidade no ponto motor do músculo bíceps braquial para ganho de força
muscular. O estudo foi realizado com 44 voluntários de ambos os sexos com idade média de 22,23 ± 3,22 anos, sedentários e sem alterações no
sistema musculoesquelético dos membros superiores. Os voluntários foram direcionados aleatoriamente para três grupos: GC (grupo controle, n =
16), os quais fizeram somente os testes de resistência máxima (1RM), GLA (grupo laser ativo, n = 14), sendo realizado o teste de 1RM antes e após
a irradiação do laser no ponto motor e GLP (grupo laser placebo, n = 14) sendo realizados os mesmos procedimentos do GLA, porém foi simulada a
irradiação do laser sem nenhuma dosagem. As atividades foram realizadas em dois dias distintos, com intervalo de 48 horas. Para a identificação
do ponto motor, foi usado o método localizador do aparelho estimulador neuromuscular da marca NEMESYS® (Quark®, Brasil). O local (ponto
motor) foi marcado com uma caneta antropométrica. A irradiação laser no grupo GLA foi realizada utilizando os seguintes parâmetros: Laser AsGa
(modelo Laserpulse, Ibramed®, Brasil), com comprimento de onda de 904 nm, dose = 3 J/cm², potência de pico = 20 W, modo pulsátil com a forma
de aplicação por pontos (10 tiros). A avaliação da força muscular foi feita de forma cega usando um protocolo de resistência máxima. Foi utilizado
o teste não-paramétrico de Kruskall Wallis (α = 0,05) para verificar diferença nas medianas intergrupos. Em relação aos resultados, observou-se
nos grupos controle e placebo que houve um pequeno aumento do valor do teste de 1RM, enquanto que no grupo laser observou-se uma
diminuição deste valor. Porém, o teste estatístico mostrou valor de p = 0,59, ou seja, a diferença observada não foi significativa. Através dos
resultados obtidos, concluiu-se que o laser não apresentou efeito no ganho de força muscular. Há uma escassez de estudos investigando o efeito
conjunto do laser de baixa intensidade no ponto motor, de forma a aumentar a força da transmissão sináptica, em função do aumento da
disponibilidade de ATP nessa região, e isso se torna um campo bastante atrativo para pesquisa.
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RESUMO
A articulação temporomandibular (ATM) pode ser acometida por problemas musculoesqueléticos, problemas estes denominados desordens
temporomandibulares (DTM’s), que podem ter origem de assimetrias faciais e postura. Um método de avaliação proposto é a Biofotogrametria
(BFG), que consiste no uso de registro fotográfico para a obtenção de medidas da forma e das dimensões dos corpos, ou de parte deles,
permitindo quantificar possíveis alterações. Há poucos trabalhos mostrando a aplicação dessa técnica para avaliação das ATM's. O objetivo deste
trabalho foi utilizar a BFG na avaliação da ATM, correlacionando-as com a presença ou não de DTM’s. Foram feitas avaliações em 50 indivíduos, de
ambos os sexos com idade de 28,38 ± 9,61 anos. Um questionário foi preenchido por todos os voluntários (Questionário Auto-explicativo de
Triagem). Em seguida, foi realizada a análise da BFG utilizando o programa SAPO versão 0,63 (FAPESP). Para a realização deste método, foram
obtidas fotos através de uma câmera fotográfica digital (Sony® Cyber-Shot DSC-S80, 4,1 Megapixels). A cadeira na qual se sentou o voluntário ficou
em um local da sala bem iluminado, logo a frente de um simetógrafo e um fio de prumo para calibração. Para a marcação dos pontos da
articulação temporomandibular e da coluna cervical foram usadas etiquetas auto-adesivas, bolinhas de isopor e palitos. Os pontos da face que
foram marcados foram: ponta do nariz, mento, glabela, sobre a articulação temporomandibular e ângulo da mandíbula. Já na cervical, o ponto
marcado foi vértebra C7. Foi também usado um paquímetro digital (DIGIMESS®, Brasil, precisão de 0,01 milímetros), para medir a abertura
máxima da boca e o estetoscópio utilizado para a ausculta de possíveis ruídos durante o movimento ativo da abertura ou fechamento da boca.
Foram analisadas nas fotos, no plano frontal, as distâncias, as inclinações da linha do cabelo, da linha bipupilar, linha do nariz e linha do queixo,
fazendo-se também a mensuração da dimensão vertical. Em perfil, foi medido o ângulo da mandíbula e o ângulo de anteriorização da cabeça.
Avaliou-se também o perfil facial dos voluntários em ortognático, retrognático e prognático. Para a análise estatística, testes qui-quadrado (α =
0,05) foram empregados para as variáveis categóricas, e uma Análise de Componentes Principais (PCA) em duas dimensões com cálculo do
coeficiente de correlação (CC) foi aplicada para verificar relações entre todas as variáveis (nominais e contínuas), através do programa SPSS v. 13.0
(SPSS Inc.). Foi obtido um alfa de Cronbach de 0,74 e 0,86 para as duas dimensões, o que mostra boa confiabilidade no modelo. As duas dimensões
responderam por 98% da variância total dos dados. O grau de protrusão cervical apresentou boa correlação com a distância entre a linha bipupilar
e a linha do nariz (CC = 0,64), com a distância entre o canto lateral do olho e o canto lateral da boca esquerda e direita (CC = 0,60 e 0,61,
respectivamente). A ausculta positiva na ATM direita obteve boa correlação com a ausculta positiva esquerda (CC = 0,64). Foi observado a maioria
dos voluntários não relataram a presença de DTM's (86%, p < 0,01), representando talvez o motivo de não se observar correlação entre as
variáveis do questionário e da análise por BFG e ausculta. Todos os voluntários obtiveram pelo menos algum tipo de assimetria facial, e 40% não
apresentaram sinais positivos na ausculta. Todos os voluntários apresentaram desníveis da angulação entre mento, nariz e glabela, e 90% dos
voluntários apresentam um perfil facial retrognático. Segundo a literatura, essas alterações representam um fator de risco para o desenvolvimento
das patologias em ATM. Porém, usando o questionário de triagem ou a ausculta, não foi possível estabelecer uma relação objetiva entre o
distúrbio de ATM e a BFG. Outros estudos são previstos, com métodos de avaliação mais objetivos e amostra maior, incluindo pacientes
diagnosticados com DTM.
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RESUMO
É notável que a população idosa vem crescendo cada dia mais, e esse fato possibilita o desenvolvimento de patologias que comprometem a
independência e autonomia do idoso, o que interfere principalmente, na sua vida social, familiar e em seu contexto psicológico. Com o objetivo de
aumentar os índices de uma melhor qualidade de vida para o idoso, o Método Pilates vem somar-se à fisioterapia por ser um programa completo
de condicionamento mental e físico com uma ampla órbita de exercícios potenciais. O objetivo principal do estudo é analisar a influência do
Método Pilates nos aspectos da qualidade de vida dos idosos. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo com abordagem analítica, tendo
como amostra 7 idosos de ambos os gêneros, idade média de 61,29 ± 1,50, a pesquisa teve a duração de 3 meses da prática do Método Pilates e
as aulas tinham duração de 1h por 2 vezes na semana. O instrumento de coleta foi constituído pelo questionário SF-36, validado e traduzido, que
mede a Qualidade de Vida em idosos por meio de 8 aspectos (capacidade funcional, aspectos físicos, dor física, estado geral de saúde, vitalidade,
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental). Os dados foram analisados no Programa Estatístico SigmaPlot 11 for Windows através de
análise descritiva usando média, desvio padrão, mínimo e máximo e para a estatística inferencial foi respeitado um p < 0,005. Como resultado
observou-se resultados estatisticamente significativos para todos os domínios, exceto no aspecto psicológico. O método Pilates pode ser
adaptado aos cuidados necessários em cada população e disfunção, apresentando poucas contraindicações e aceitando a progressão de acordo
com o indivíduo acompanhado. Quanto à forma de aplicação, todos os princípios do método devem ser seguidos e a maioria dos estudos
recomenda que as sessões durem uma hora, três vezes na semana. Desta forma a prática do Método Pilates influenciou significativamente na
Qualidade de Vida dos idosos praticantes. No entanto, pesquisas com maior número de amostras são necessárias para confirmar os resultados
deste estudo.
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RESUMO
A queda constitui um dos maiores problemas de saúde pública, gerando altos cursos assistenciais, devido a sua incidência e complicações.
Aproximadamente 30% dos idosos acima de 65 anos apresentam casos de quedas, a metade refere cair de forma recorrente. O medo de quedas
pode ser um fator protetor, pois impede que o idoso se arrisque em situações que poderia causar a queda; em contra partida, a restrição das
atividades funcionais decorrente do medo de cair pode propiciar quedas devido ao declínio da função muscular, falta de condicionamento físico,
alterações da marcha e equilíbrio. Este estudo teve como objetivo geral investigar o histórico de quedas e avaliar o medo de cair nos pacientes
idosos da clínica escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora - MG. Foi realizada uma pesquisa transversal com os idosos de 60
a 85 anos de idade, de ambos os sexos. Inicialmente foi aplicado um questionário para obtenção de informações como nome, idade, sexo, grau de
escolaridade, prática de atividades físicas regulares, presença de problemas de saúde, uso de medicamentos, histórico de quedas nos últimos 12
meses e os motivos das quedas. Em seguida, para avaliar o medo de cair foi utilizada a Escala de eficácia de quedas- Internacional - Brasil (FES l Brasil) que avalia a preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades. O escore total desta escala é obtido pela soma da pontuação
em todas as atividades, variando de 16 a 64 pontos, onde o maior valor indica mais medo de cair e o menor valor, menos medo de cair. De 35
pacientes atendidos na clínica escola da faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, 26 idosos participaram dessa pesquisa, sendo 69% do sexo
feminino, e 31% do sexo masculino, com a média de idade de 71 anos. Os idosos com relato de quedas nos últimos 12 meses representaram 54%
do total da amostra, sendo que 23% deles sofreram duas ou mais quedas. Destes, 71% praticavam atividade física regularmente, 71% tinham
déficit visual, 64% eram hipertensos, 86% faziam uso de mais de três medicamentos. Em relação ao medo de cair, a atividade mais pontuada para
“nem um pouco de preocupação” foi a indo a uma atividade social (88%), com “um pouco de preocupação” foi subindo ou descendo uma ladeira
(50%), com “muita preocupação” foi andando sobre superfície escorregadia (35%) e “extremamente preocupada” foram indo às compras,
andando sobre superfície escorregadia, caminhando sobre uma superfície irregular e subindo ou descendo uma ladeira, representando cada uma
15%. Foi observado neste estudo e por demais autores que o medo de cair e quedas são fatores interligados, uma vez que quedas com lesões
graves repercutem em aumento do medo de cair. Desta forma, o medo de cair não esteve relacionado com o aumento da idade, e sim com o
histórico de quedas, uso de múltiplos fármacos e déficit visual, além de doenças como hipertensão e Parkinson. Ainda, os idosos que praticavam
atividades físicas regularmente relataram maior índice de quedas. As atividades que os idosos mais apresentaram medo de cair foram as de andar
sobre superfícies instáveis, como escorregadias e irregulares, enquanto que não demonstraram preocupação nas atividades que envolvem visitar
um amigo ou parente e ir a uma atividade social. Para futuros estudos sugerimos que seja analisada a função cognitiva dos idosos, além de maior
número de participantes.
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RESUMO
A extubação em crianças em unidades de terapia intensiva tem importante implicação na morbimortalidade de um grande contigente. Esse
procedimento realizado pelo intensivista é um dos principais objetivos terapêuticos para a evolução clínica nessas unidades pediátricas. Sendo
considerado falha na extubação a necessidade de reintubar e restaurar o suporte ventilatório < 48 horas após a sua retirada. O estudo teve como
objetivo verificar a incidência de falhas na extubação, analisar os índices preditivos e critérios clínicos utilizados na extubação, investigar as
complicações e intercorrências pós-extubação, correlacionando com tempo de intubação. O procedimento metodológico desta pesquisa foi de
caráter documental, retrospectiva e quantitativa, foi realizada em um hospital de referência em pediatria na cidade de Fortaleza/CE. Foram
analisados os prontuários de crianças que sofreram falha na extubação, essas informações foram registradas em um instrumento de coleta. Seguiu
os aspectos éticos que envolvem a pesquisa com seres humanos, de acordo com as normas da resolução 466/12. A população foi composta de 190
prontuários tendo uma amostra de 4,73% (n=9) formada em sua maioria do sexo masculino, com idade média 16,78 ± 10,77 meses, sendo a
pneumonia a patologia mais presente, o hospital do estudo utiliza vários critérios para extubação sendo a gasometria arterial o mais evidenciado.
O suporte ventilatório mais utilizado nos pacientes da amostra foi a Ventilação não Invasiva (VNI), sendo que tiveram pacientes com complicações
por desconforto na VNI, mas a complicação mais presente foi a atelectasia, tendo que reintubar o paciente o motivo mais presente foi desconforto
respiratório, esses motivos levaram os paciente a ficarem mais tempo em ventilação mecânica, tendo uma média de 16,44 ± 3,95 dias, observando
que existe uma relação linear entre o tempo de intubação com a falha pos-extubação. Conclui-se que o índice na falha de extubacao na UTI
pediátrica está dentro dos parâmetros da literatura, tendo como critérios clínicos mais frequente para extubação a gasometria arterial. Sendo
assim, pode-se inferir que o processo de reintubação pode ser evidenciado mesmo tomando todos os cuidados para evitar essa falha na
extubação.
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RESUMO
Apesar do equipamento de ultrassom terapêutico (UST) ser portátil e apresentar um baixo custo, ainda há, entre os profissionais, incertezas tanto
a respeito dos efeitos biológicos desta forma de irradiação, quanto sobre a sua melhor forma de aplicação. Isto acarreta preocupação no que
concerne a sua efetividade e segurança. A termografia é uma opção recente para a avaliação da distribuição do calor após aquecimento por UST.
Este trabalho objetiva avaliar a distribuição do aquecimento em amostras de tíbia humana in vitro, após estimulação por ultrassom terapêutico
(UST) a 1 MHz, em diferentes regimes de pulsação, por meio da técnica de termografia por infravermelho. Foram usadas cinco amostras de tíbia
humana in vitro, de um laboratório de anatomia (T1 a T5). Foi realizada uma estimulação ultrassônica na face anterior da metade da diáfise da
tíbia, usando o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidade SATA de 1 W/cm2. Foram aplicados três regimes de
pulsação: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada fixa em contato com amostra usando gel. A estimulação realizada foi
de 5 minutos. Para capturar imagens ao final de cada experimento, uma câmera termográfica foi usada (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da
imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95). As imagens coletadas
foram processadas usando um algoritmo baseado em intensidade, implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de
parâmetros como média e desvio-padrão da temperatura (°C), ΔT (diferença entre a temperatura final e a inicial na amostra) e a área de
aquecimento (cm2). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar se as distribuições de temperatura foram diferentes entre as
situações estudadas (α = 0,05). Foram verificadas diferentes distribuições de temperatura para cada configuração e amostra (p < 0,001). Para o
modo contínuo, foram obtidos valores de aquecimento médio de até 35,75 ± 6,62°C (ΔT = 9,85°C); no modo pulsado 1:2, foi encontrado até 31,05
± 3,50°C (ΔT = 6,45°C); no modo pulsado 1:10, foram obtidos valores de até 27,25 ± 0,47°C (ΔT = 2,05°C). O modo contínuo promoveu um maior
aumento dos valores de temperatura quando comparado com os modos pulsados. Em estudo anterior pelo mesmo grupo, pode-se observar que
os valores médios encontrados em tíbia foram próximos aos encontrados em fêmur, apesar de os valores de desvio-padrão e ΔT terem sido
discretamente maiores para as amostras de tíbia. As distribuições de temperatura se mostraram diferentes, talvez pelo fato de se ter variações
anatômicas e geométricas nas amostras. Podem-se destacar algumas limitações, como a montagem experimental longe da realidade (contato com
o osso), apesar de a face anterior da tíbia se localizar logo abaixo da pele; o diâmetro da sonda de UST foi maior do que as amostras; as amostras
ósseas possuem pequenas diferenças geométricas; e a possibilidade de transferência de calor por condução entre a sonda e a amostra. Vale a
pena ressaltar também que o equipamento de UST usado se apresentava de Nível 1, segundo classificação de Ter Haar et al. (há um indicador da
saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas reais realizadas), não podendo portanto extrapolar o mesmo resultado
para outros equipamentos. Os resultados indicam a necessidade do desenvolvimento de novos experimentos (uso de phantoms de tecido mole,
comparação qualitativa com microtomografias das amostras etc.).
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RESUMO
Ainda existe na Fisioterapia incertezas entre os profissionais no tocante aos efeitos biológicos do ultrassom terapêutico (UST). Apesar de ser
portátil e apresentar um baixo custo, ainda existem questões quanto a sua melhor forma de aplicação. Atualmente a termografia tem sido
proposta para avaliar a distribuição do calor após aquecimento por UST. Não se sabe, por exemplo, em ossos como a tíbia e rádio (os quais
possuem regiões em contato direto com a pele), se a estimulação com UST levaria a um aumento significativo da temperatura dentro do canal
medular, afetando a medula óssea. O presente trabalho visa avaliar a distribuição do aquecimento internamente à diáfise de amostras de fêmur
humano in vitro, assim como de phantoms ósseos, após estimulação por ultrassom terapêutico (UST) a 1 MHz, em diferentes regimes de pulsação,
por meio da termografia por infravermelho. Foram usadas cinco amostras de fêmur humano in vitro (F1 a F5), todos cortados no plano frontal,
deixando a mostra o canal medular em sua diáfise. Um phantom em bloco comercial que mimetiza o tecido ósseo com 4 mm de espessura
(Sawbones®, EUA) também foi utilizado. Para a estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz,
intensidade SATA de 1 W/cm2. Foram aplicados três regimes de pulsação: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada fixa em
contato com amostra (1/2 da diáfise) usando gel. A estimulação realizada foi de 5 minutos. Imagens do calor foram capturadas a 30 cm da
amostra, na parte interna da diáfise, por uma câmera termográfica (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels,
sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95). Um algoritmo baseado em intensidade foi
desenvolvido para processar as imagens em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), e parâmetros como média e desvio-padrão da temperatura (°
C), ΔT (diferença entre a temperatura final e a inicial na amostra) e a área de aquecimento (cm2) puderam ser extraídos. Testes de KolmogorovSmirnov foram usados para verificar se as distribuições de temperatura foram diferentes entre as situações estudadas (α = 0,05). Diferentes
distribuições de temperatura para cada configuração e amostra foram obtidas (p < 0,001). Para o modo contínuo, foram obtidos valores de
aquecimento médio de até 35,45 ± 8,10°C (ΔT = 10,85°C) para fêmur, e 30,16 ± 4,83°C (ΔT = 4,17°C) para o phantom; para o modo pulsado 1:2,
foram obtidos valores de até 30,54 ± 4,98°C (ΔT = 5,27°C) para fêmur, e 26,54 ± 3,81°C (ΔT = 1,77°C) para o phantom; e para o modo pulsado 1:10,
valores de até 26,28 ± 1,13°C (ΔT = 2,25°C) para fêmur, e 26,06 ± 1,07°C (ΔT = 1,23°C) para o phantom. Pode-se observar que, em modo contínuo,
cinco minutos de estimulação com a sonda fixa em contato com o osso pode levar a aumentos acima de 10ºC no canal medular,
consequentemente levando a danos ao tecido. Em estudos anteriores, o aumento de temperatura foi também observado na superfície em contato
com a sonda, porém parte do calor poderia ter surgido através do contato da sonda com a amostra. As distribuições de temperatura se mostraram
diferentes, talvez pelo fato de se ter variações anatômicas e geométricas nas amostras. Pode-se destacar outras limitações, como a montagem
experimental longe da realidade (contato com o osso), apesar de em ossos como tíbia ou rádio a camada cortical estar logo abaixo da pele; o
diâmetro da sonda de UST foi maior do que as amostras; e as amostras ósseas possuem pequenas diferenças geométricas. O equipamento de UST
usado se apresentava de Nível 1, segundo Ter Haar et al. (há um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas
acústicas reais realizadas), não podendo portanto extrapolar o mesmo resultado para outros equipamentos. Novos experimentos se mostram
necessários (uso de phantoms de tecido mole, comparação qualitativa com microtomografias das amostras etc.).
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RESUMO
Já é amplamente conhecido o efeito térmico do ultrassom terapêutico (UST) nos tecidos biológicos. Apesar de ser um equipamento portátil e de
baixo custo, ainda há dúvidas a respeito dos efeitos biológicos desta forma de irradiação e sobre a sua melhor forma de aplicação, levando a uma
preocupação quanto a sua efetividade e segurança. A termografia vem sendo usada muito recentemente para avaliar a distribuição do calor após
aquecimento por UST. Este trabalho objetiva avaliar a distribuição do aquecimento em amostras porcinas de tecido mole e phantoms de tecido
ósseo cortical, após estimulação por ultrassom terapêutico (UST) a 1 MHz, em diferentes regimes de pulsação, por meio da técnica de termografia
por infravermelho. Foram estudadas seis amostras de tecido mole porcino (contendo pele, gordura e músculo), usadas apenas uma vez para cada
situação experimental, acima de um phantom de osso cortical em bloco (Sawbones®, USA). Foi realizada uma estimulação ultrassônica na face da
pele da amostra (espessura média de 3,36 cm), usando o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidades SATA de 1,8 e
3,0 W/cm2. Foram aplicados três regimes de pulsação: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada fixa em contato com
amostra usando gel. A estimulação realizada foi de 5 minutos. Imagens ao final de cada experimento foram capturadas da pele e da interface
phantom x tecido mole, com uma câmera termográfica (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica:
0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95). As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo
baseado em intensidade, implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como média e desvio-padrão
da temperatura (°C), temperatura máxima (Tmax), diferença entre a temperatura média e a inicial (ΔT), diferença entre a temperatura máxima e a
inicial (ΔTmax) e a área de aquecimento (cm2) (esta última apenas para o phantom ósseo, uma vez que a espessura da amostra de tecido porcino
variou, e não foi possível estimar distâncias na superfície desta). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar se as distribuições de
temperatura foram diferentes entre as situações estudadas (α = 0,05). Os resultados mostraram que a temperatura teve maior aumento no modo
contínuo: a 3,0 W/cm2, valores até 45,07°C puderam ser observadas no phantom nos chamados hot spots (ΔT = 3,13°C e ΔTmax = 20,07°C), e
47,30°C na pele (ΔT = 11,52°C e ΔTmax = 23,84°C). A 1,8 W/cm2, puderam ser observadas temperaturas de até 37,23°C no phantom (ΔT = 2,36°C e
ΔTmax = 12,02°C), e 32,30°C na pele (ΔT = 3,00°C e ΔTmax = 7,27°C). Para os outros modos pulsados (intensidade de 3,0 W/cm2), obteve-se
temperatura máxima para osso e pele, respectivamente, de 33,91°C e 38,36°C (pulsado 1:2) e 27,22°C e 29,28°C (pulsado 1:10). Houve diferença
significativa entre as distribuições das temperaturas em todas as situações experimentais (p < 0,01). As médias obtidas no phantom ósseo foram
inferiores às registradas em estudos anteriores nos quais a sonda de ultrassom era colocada em contato direto com a amostra. Algumas limitações
podem ser destacadas: a possibilidade de transferência de calor por condução entre a sonda e a amostra; ausência de fluxo sanguíneo, água
extracelular e metabolismo local (o que influencia a transferência de calor tecidual) e o fato do equipamento de UST usado ser de Nível 1, segundo
classificação de Ter Haar et al. (há um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas reais realizadas). O
presente trabalho aponta para a importância de se entender melhor os mecanismos da propagação do ultrassom em tecidos moles, uma vez que
os aumentos na temperatura demonstrados com a metodologia proposta podem ter grande influência no metabolismo celular, levando a lesões
teciduais graves.
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RESUMO
A finalidade da técnica de Hoover é encontrar os parâmetros funcionais (que permitem a mobildade) e estruturais (que limitam a mobilidade) do
tecido. Os pontos gatilho miofasciais (PGM) são manifestações comumente encontradas na prática clínica e estão relacionadas à alteração de
tônus e à síndrome dolorosa miofascial (SDM). Uma das ferramentas da Fisioterapia para a desativação destes PGM é a técnica de Hoover, uma
técnica eficaz que diminui espasmos musculares atingindo o alívio de dor nas áreas de irradiação. Este trabalho teve por objetivo avaliar o limiar
de dor e irradiação antes e depois da aplicação da técnica de Jones. A técnica de Jones é utilizada para o alívio de dor provocado por pontos
tensão ou pontos-gatilho. É uma técnica eficaz que diminui espasmos musculares atingindo o alívio de dor nas áeras de irradiação. A investigação
foi realizada em 50 indivíduos entre 20 e 24 anos, sedentários, não fumantes, qua não apresentavam previamente uma patologia
musculoesquelética ou sistêmica importante e no músculo trapézio superior. Os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e foram notificados dos objetivos do trabalho. Para avaliar o limiar de dor a pressão foi utilizado um algômetro. Os pacientes foram
posicionados sentados, enquanto o avaliador buscou uma banda tensa de tecido muscular na qual se localizava o nódulo doloroso à palpação que
reproduziu dor referida ou irradiada, característica do ponto gatilho miofascial. Em sequência foi determinado o limiar de dor a pressão, a partir da
compressão do ponto gatilho pelo algômetro até que o indivíduo avaliado referisse o início da dor. Por sua vez, para a avaliação da intensidade de
dor a pressão foi utilizada a escala visual analógica, a qual é um instrumento que quantifica a experiência dolorosa em uma única dimensão.
Consiste numa linha reta de 10cm que representa o contínuo da dor, ancorada pelas palavras sem dor e pior dor. Solicitou-se que o indivíduo
assinalasse na linha o lugar que representasse a intensidade de dor sentida durante a compressão do ponto gatilho. Foi obervado que houve uma
melhoria significativa em relação ao limiar de dor e intensidade de dor após a aplicação da técnica de Hoover (p< 0,001). Diante dos resultados
obtidos, foi evidenciado que a técnica de Hoover é eficaz e benéfica, podendo ser aliada aos tratamentos já existentes na desativação dos PGM.
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RESUMO
O ultrassom terapêutico (UST) é muito utilizado na prática do fisioterapeuta. Apesar de ser portátil e apresentar um baixo custo, ainda existem
questões quanto a sua melhor forma de aplicação. Não se sabe, por exemplo, em ossos como a tíbia e rádio (os quais possuem regiões em contato
direto com a pele), se a estimulação com UST levaria a um aumento significativo da temperatura dentro do canal medular, o que poderia causar
danos à medula óssea. O presente trabalho visa estimar a atenuação do sinal de ultrassom após propagação em diversas camadas formadas por
phantoms mimetizadores de tecidos ósseo e mole. Foram usados dois phantoms de tecido ósseo em bloco (Sawbones®, EUA) com 4 mm de
espessura, e três phantoms de tecido mole com espessura de 0,8 mm, fabricados com um tipo de plástico não-tóxico chamado PVCP
(polyvinylchloride-plastisol), misturado com pó de grafite a 1%, a alta temperatura. Dois transdutores de ultrassom de 1 MHz foram usados
(Olympus®, USA) para coleta de sinais em transmissão longitudinal (organizados na horizontal): o emissor foi conectado a um gerador de funções
(Tektroniks® AFG3021) para fornecer um pulso gaussiano de 3 ciclos de senóides, com amplitude de 10 V pico-a-pico; o receptor foi conectado a
um osciloscópio (Tektroniks® TDS 2022C) para visualização do sinal e coleta para o computador via porta USB. Os transdutores e amostras foram
imersos em um tanque com água a 23ºC. Um phantom ósseo foi colocado entre os transdutores (situação experimental 1 – SE1), e uma coleta foi
feita com e sem a amostra. Em seguida, uma amostra de phantom de tecido mole foi colocada ao lado, e nova coleta foi realizada (SE2). O mesmo
se repetiu para duas e três amostras de phantoms de tecido mole (SE3 e SE4). Finalmente, o procedimento se repetiu, porém com dois phantoms
ósseos (simulando uma espessura cortical de 8 mm), gerando as situações SE5 a SE8. Todo o grupo de coletas foi repetido dez vezes para se avaliar
o erro padrão das medidas. Cada sinal de referência e da amostra foi analisado em Matlab® 2015 (MathWorks Inc., USA) para se calcular o tempo
de vôo (TOF, em µs), e a atenuação em dB através do cálculo do SPL (Sound Pressure Level). Observaram-se os seguintes valores de atenuação do
sinal: -13,46 ± 0,51 dB (SE1); -16,08 ± 1,36 dB (SE2); -16,15 ± 1,53 dB (SE3); -18,15 ± 1,16 dB (SE4); -19,87 ± 2,12 dB (SE5); -20,15 ± 1,73 dB
(SE6); -22,52 ± 5,48 dB (SE7); -25,56 ± 3,91 dB (SE8). O erro padrão das medidas variou de 0,16 a 1,73 dB. Os erros padrões para o TOF foram zero
nas dez coletas, o que mostrou repetibilidade dos resultados quanto à distância entre os transdutores. Foi observada uma tendência ao aumento
na atenuação entre SE1 e SE8. No caso SE8, após a retirada de um outlier, a atenuação foi estimada em -20,63 ± 1,25 dB. Mesmo com a presença
de todos os phantoms formando uma estrutura multicamadas, observou-se a passagem do pulso de ultrassom com considerável energia,
corroborando achados na literatura, de que a energia de ultrassom se propaga quase sem atenuação pelas diversas camadas de tecidos moles. É
importante salientar que novos estudos são necessários, notadamente experimentos em animais in vivo, para se verificar o real efeito da
estimulação ultrassônica em regiões próximas a tecido ósseo.
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RESUMO
O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem ganhando espaço como um conjunto de técnicas para quantificação de parâmetros
ultrassonoros para caracterização dos tecidos biológicos, sobretudo para tentar superar o alto grau de subjetividade da análise de imagens pelos
especialistas em ultrassonografia. Apesar de mais de 20 anos já terem se passado após o primeiro registro do uso do QUS para predizer a força
óssea, essa área do conhecimento ainda não atingiu sua maturidade. Uma vez que os phantoms ósseos (corpos mimetizadores das propriedades
mecânicas do tecido) têm sido amplamente usados em ensaios ultrassônicos não-destrutivos, o presente projeto visa quantificar parâmetros de
atenuação e reflexão de um phantom de osso cortical comercial e de amostras de osso cortical bovino in vitro. Em um tanque acústico, um
transdutor de 1 MHz (Panametrics®) foi usado para enviar e receber 30 sinais (pulso-eco) de cada amostra (um phantom em bloco Sawbones® e
cinco amostras de osso bovino cortados em secções transversais de espessura variando de 0,65 a 1,2 mm), que ficaram imersas em água a
temperatura média de 23°C. Um gerador de pulsos foi usado (AFG-3022B Tektronics®) para excitar o transdutor, e um osciloscópio (TDS-2022C
Tektronics®) recebeu o pulso para armazenamento e análise offline. A amostra foi colocada acima de uma placa refletora. Sinais refletidos da placa
sem a amostra também foram coletados para a estimativa dos parâmetros Sound Pressure Level (SPL em dB) e Broadband Ultrasound Attenuation
(BUA em dB/cm.MHz), que se relacionam com a atenuação do sinal, e o Frequency Slope Integrated Reflection (FSIR em dB/MHz), que se relaciona
com a reflexão do sinal na amostra. Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados (α = 0,05) para testar a hipótese nula de que as distribuições dos
parâmetros estimados são similares. Alguns dos resultados podem ser observado a seguir: para o phantom, foram obtidos os valores médios de
SPL = -6,47 ± 1,51 dB, BUA = 7,33 ± 1,53 dB/cm.MHz, e FSIR = -1,68 ± 0,51 dB/MHz. Para o osso 1: SPL = -11,54 ± 2,16 dB, BUA = 1,54 ± 0,70
dB/cm.MHz, e FSIR = -1,62 ± 0,66 dB/MHz. Para o osso 5: SPL = -10,76 ± 2,66 dB, BUA = 2,31 ± 0,96 dB/cm.MHz, e FSIR = -2,47 ± 0,58 dB/MHz.
Verificou-se que em alguns casos as distribuições entre os parâmetros das amostras foram similares (p < 0,05), por exemplo entre o FSIR do
phantom e dos ossos 2 e 4, entre o BUA do osso 1 e dos ossos 3 e 4, ou o FSIR do osso 2 e do osso 3. Os valores de BUA e FSIR ficaram próximos
aos dos relatados pela literatura. No caso do BUA do phantom, os valores diferem muito dos encontrados nos ossos, provavelmente pelo fato de o
sinal ter incidido perpendicularmente na superfície cortical, enquanto que no caso do osso bovino, o ultrassom incidiu perpendicular a espessura
(no sentido longitudinal). Considerando que o osso é um material anisotrópico, é de se esperar mudanças nas respostas acústicas dependendo da
direção da propagação do feixe ultrassônico. O BUA é estimado dentro da faixa de 0,2 a 0,6 MHz, logo aquisições com transdutor de frequência
central dentro dessa banda é aconselhável no futuro.
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RESUMO
O Diabetes Mellitus é uma das condições crônicas que mais acomete a população mundial responsabilizando-se por cerca de 5,2% das
mortalidades gerais, acarretando um prejuízo significativo na estrutura individual e familiar dos seus portadores. Uma das possibilidades para o
enfrentamento das doenças crônicas é a promoção e educação em saúde com foco no estímulo e produção do autocuidado. Esse trabalho tem
como objetivo compreender a gestão do autocuidado junto aos pacientes com condições crônicas, em particular, diabetes mellitus, assim como
desenvolver ferramentas para fortalecer o autocuidado na Atenção Primária à Saúde no município de Fortaleza-CE. A pesquisa está sendo
realizada desde 2014, em dois Centros de Saúde da Família (CSF) da Secretaria Executiva Regional (SER IV) da capital cearense. Os participantes da
pesquisa são 78 profissionais de seis Equipes de Saúde da Família em suas diversas categorias, como também os pacientes dessas equipes que
sejam portadores de Diabetes Mellitus, sendo 20 por equipe. Como método de coleta de dados, foram utilizadas entrevistas e observação
participante. A análise dos dados é feita por meio do software Qualitative Solutions Research Nvivo (QSR), versão 2.0. Resultados preliminares
demostram que profissionais de saúde reconhecem seus pacientes como capazes de tomar suas próprias decisões no que concerne ao seu
próprio cuidado. No entanto, esses mesmos profissionais apontam que o processo de trabalho exigido pela gestão dificultam seu papel na
orientação e motivação desses pacientes. Portanto, em sua prática, não há disponibilidade de tempo para ensinar os cuidados essenciais com o pé
diabético, manuseio de insulina e prática de atividade física. Por outro lado, os que necessitam de cuidados ficam sem assistência ideal e a prática
do autocuidado apoiado mais uma vez negligenciada. A integralidade da atenção perpassa pela adesão ao tratamento e pela qualificação do
profissional. Dessa forma, a abordagem do atendimento deve também envolver o paciente no processo do cuidado, valorizando intervenções
preventivas e o empoderamento dos pacientes. Entretanto, pode-se perceber que coexistem dois problemas principais: de um lado o profissional
desestimulado por sua rotina de trabalho que não consegue encontrar meios de mudar a realidade vivenciada pelos indivíduos acometidos por
diabetes e de outro, os pacientes que não compreendem a gravidade do não cuidar-se, por não conhecerem os riscos da doença.
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RESUMO
Os pontos gatilho miofasciais (PGM) são pequenas áreas hipersensíveis localizadas em bandas musculares tensas, palpáveis e que gera dor local
irradiada e/ou referida espontaneamente ou sob estímulo mecânico. Uma das ferramentas da Fisioterapia para a desativação destes PGM é a
técnica de Jones, uma técnica eficaz que diminui espasmos musculares atingindo o alívio de dor nas áreas de irradiação. Este trabalho teve por
objetivo avaliar o limiar de dor e irradiação antes e depois da aplicação da técnica de Jones. A técnica de Jones é utilizada para o alívio de dor
provocado por pontos tensão ou pontos-gatilho. É uma técnica eficaz que diminui espasmos musculares atingindo o alívio de dor nas áeras de
irradiação. A investigação foi realizada em 50 indivíduos entre 20 e 24 anos, sedentários, não fumantes, qua não apresentavam previamente uma
patologia musculo-esquelética ou sistêmica importante e no músculo trapézio superior. Os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarido e foram notificados dos objetivos do trabalho. Para avaliar o limiar de dor a pressão foi utilizado um algômetro. Os pacientes foram
posicionados sentados, enquanto o avaliador buscou uma banda tensa de tecido muscular na qual se localizava o nódulo doloroso à palpação que
reproduziu dor referida ou irradiada, característica do ponto gatilho miofascial. Em sequência, foi determinado o limiar de dor a pressão, a partir
da compressão do ponto gatilho pelo algômetro até que o indivíduo avaliado referisse o início da dor. Por sua vez, para a avaliação da intensidade
de dor a pressão foi utilizada a escala visual analógica, a qual é um instrumento que quantifica a experiência dolorosa em uma única dimensão.
Consiste numa linha reta de 10cm que representa o contínuo da dor, ancorada pelas palavras sem dor e pior dor. Solicitou-se que o indivíduo
assinalasse na linha o lugar que representasse a intensidade de dor sentida durante a compressão do ponto gatilho. Foi obervado que houve uma
melhoria significativa em relação ao limiar de dor e intensidade de dor após a aplicação da técnica de Jones (p< 0,001). Diante dos resultados
obtidos, foi evidenciado que a técnica de Jones é eficaz e benéfica, podendo ser aliada aos tratamentos já existentes na desativação dos PGM.
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RESUMO
As quedas em idosos são um importante problema de saúde pública devido à alta incidência, taxas de morbimortalidade e elevados custos
assistenciais. Cerca de um terço das pessoas acima de 65 anos sofrem quedas que podem gerar lesões leves a graves. As mulheres no período pósmenopausal são mais vulneráveis a fraturas devido ao quadro osteodegenerativo. As quedas podem diminuir as atividades físicas, sociais, levar ao
medo de cair, declínio funcional, incapacidade, perda de independência e institucionalização. O programa de exercícios físicos direcionados a
osteogênese (PEDO) podem ser benéficos não somente na formação óssea como também na diminuição da probabilidade de risco de quedas e
medo de cair, uma vez que é composto por exercícios de impacto no eixo longitudinal ósseo impactando na força muscular, tempo de reação e
equilíbrio das idosas. O objetivo é verificar o impacto de um programa de exercícios osteogênico no risco de quedas e medo de cair em mulheres
com osteopenia e/ou osteoporose. Trata-se de um estudo quasi-experimental (pré e pós-teste). Participaram do estudo 20 mulheres com
diagnóstico de Osteopenia/osteoporose com 65.9 (± 5.65) anos. A avaliação clinica do risco de cair foi feita por meio do Quick Screen Clinical Falls
Risk Assessment. Este teste incluiu avaliação dos fatores de risco como: (1) número de quedas nos últimos 12 meses, (2) número de medicação em
uso, (3) uso de psicotrópicos, (4) visão, (5) Sensibilidade periférica, (6) Força/tempo de reação/equilíbrio. O item (6) avalia força, tempo de reação
e equilíbrio por meio da performance no teste Semi Tandem, step alternado e o teste de sentar e levantar. A probabilidade de cair nos próximos
12 meses é calculada em relação ao número de fatores de risco para quedas que as idosas apresentam (0-1 = 7%, 2 a 3 = 13%, 4 a 5 = 27%, 6 ou + =
49%). Para avaliar o risco de quedas também utilizou-se o teste de mobilidade funcional Time Up and Go ( TUG). O medo de cair foi avaliado por
meio da Escala Internacional de eficácia funcional de quedas (FES-I). O PEDO consiste em exercícios dinâmicos de impacto no eixo longitudinal
ósseo com redução progressiva da sobrecarga e foram realizados 2x/semana durante 4 meses. As analises estatística foram feitas por meio teste t.
O total de 13 (65%) idosas caíram no último ano, sendo que 13 (64%) apresentavam 13% de probabilidade de cair. Após a intervenção, houve
melhora estatisticamente significativa no desempenho das idosas no TUG (16 para 13s; p < 0,005). As variáveis probabilidade de cair e o FES-I não
apresentaram diferença estatisticamente entre alinha de base e pós-intervenção. O PEDO conseguiu melhorar a mobilidade funcional, mas não
alterou a probabilidade de cair e a auto-eficácia para risco de quedas.
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RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) se caracteriza como o desenvolvimento rápido de sinais clínicos de
distúrbios focais (ou globais) da função cerebral, com sintomas que perduram por um período superior a 24 horas ou resultam à morte, sem outra
causa aparente que não a de origem vascular. O AVC tem sido considerado uma das grandes causas de incapacidade neurológica no adulto.
Clinicamente, há uma série de déficits possíveis, como alterações no nível de consciência e comprometimentos nas funções de sentidos,
motricidade, cognição, percepção e linguagem. Os déficits motores caracterizam-se por paralisia (hemiplegia) ou fraqueza (hemiparesia),
tipicamente no lado do corpo oposto ao local da lesão. Uma das principais complicações que acomete o paciente com sequelas de AVC é a
espasticidade, que acarreta limitações nas atividades de vida diária do indivíduo e torna-se um importante fator de risco para o desenvolvimento
de deformidades estáticas quando não tratada. Os efeitos fisiológicos proporcionados pela água são amplos e envolvem respostas cardíacas,
respiratórias, renais e musculoesqueléticas. Ainda afirma-se que os exercícios realizados na água favorecem a reabilitação, pois os efeitos
proporcionam menor estresse articular, aumento da circulação e facilidade de se movimentar. Este trabalho teve por objetivo avaliar a
espasticidade em pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral que fazem Fisioterapia aquática através da Escala Modificada de
Ashworth. Participaram dessa pesquisa 6 voluntários que apresentavam espasticidade e realizavam Fisioterapia aquática. Foi avaliada a
espasticidade desses pacientes através da Escala Modificada de Ashworth. A rotina de atendimento em Fisioterapia aquática nas duas clínicas
incluía alongamentos passivos de membros superiores, inferiores e tronco; mobilizações passivas; exercícios em flutuação; hidrocinesioterapia;
método dos anéis de Bad Ragaz, que se baseia em exercícios relacionados na diagonal e com movimentos tridimensionais; treino de equilíbrio e
treino de marcha. As sessões tinham duração de uma hora seguindo uma frequência de três vezes por semana. Realizou-se ainda uma avaliação da
história clínica dos voluntários contendo dados da vida pessoal e da história da doença. A Fisioterapia aquática em pessoas com sequelas de
acidente vascular cerebral que apresentam espasticidade parece ser efetiva, principalmente porque na Escala Modificada de Ashworth as mesmas
apresentaram graus leve (grau 1) e moderado (grau 2). Sobre as doenças 01 voluntário apresentou diabetes mellitus, 01 voluntário apresentou
osteoporose, 01 voluntário apresentou rinite alérgica e 01 voluntário apresentou labirintite. Da amostra, 01 voluntário fazia uso de álcool e 01
tinha hidrofobia. Os outros distúrbios como doenças cardiovasculares, se o voluntário era fumante ou faziam atividade física, nenhum paciente
apresentou qualquer um deles. O único distúrbio que apresentou incidência em mais de um voluntário foi a HAS, sendo encontrada em 03 (50%)
dos voluntários. Já em relação à medicação usada pelos voluntários desta pesquisa, encontrou-se: antidepressivos, anticonvulsivantes e
anticoagulantes, os quais são rotineiramente utilizados após o AVC. Na avaliação do grau de espasticidade observou-se que um paciente
apresentou rigidez (grau 4), de apenas um segmento (ombro). Os pacientes 01, 02 e 05 (50%) apresentaram em média espasticidade leve (grau 1),
e um paciente mostrou-se espástico em apenas um segmento (tornozelo), porém de forma leve (grau 1). Outro fator evidente, foi o cotovelo que
mostrou espasticidade grave (grau 3) em quatro pacientes (66,6%). A espasticidade pode ser reduzida em voluntários submetidos a Fisioterapia
aquática, porém são necessários novos estudos utilizando uma amostra maior para comprovar a eficácia da Fisioterapia aquática.
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RESUMO
O estilo de vida, caracterizado por um conjunto de comportamentos de risco relacionados à saúde adotado pelos indivíduos da sociedade
moderna, atualmente está sendo apontado como um dos principais modulares dos níveis de saúde. Entre esses comportamentos, destacam-se: o
estilo de vida sedentário, tabagismo, consumo de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, sobrepeso e obesidade, e comportamentos sexuais de risco.
Diante dessas constatações, observa-se, nos últimos anos, um crescente interesse no estudo dos hábitos e comportamentos relacionados à saúde
de alunos universitários. O objetivo deste trabalho foi analisar o estilo de vida de universitários do curso de fisioterapia, em um cenário
educacional no estado do Ceará. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido no Centro Universitário Estácio do
Ceará, durante os meses de agosto a outubro de 2014. A amostra foi composta por 292 estudantes do Curso de Fisioterapia. O estudo foi
aprovado sob o protocolo de nº 074/2013 do Comitê de ética em pesquisa do referido centro. Os dados foram coletados a partir da sensibilização
e seleção dos estudantes e posterior aplicação de um questionário contendo dados relativos ao estilo de vida dos estudantes. Procedeu-se a
análise descritiva (software SPSS 20.0), com cálculo de frequências absolutas e relativas (em que o nível de confiança é 95%). A maioria dos
estudantes é do sexo feminino (55,1%), com média de idade de 22,83 anos, solteiro (84,2%), e que residem com os pais (68,8%). Quanto ao estilo
de vida, observou-se que a maioria não fuma (97,6%), cerca de 55,5% nega ingerir bebidas alcóolicas ou mais da metade não pratica atividade
física de maneira regular (52,7%). Os participantes exercem atividades laborais além de serem estudantes universitários (54,1%). Os estudantes de
fisioterapia são em sua maioria mulheres, jovens, solteiras, de hábitos saudáveis no que se refere a fumar e ingerir bebidas alcóolicas, porém, são
indivíduos sedentários.
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) é um distúrbio frequente entre mulheres que causa incômodo e constrangimento. O desconhecimento sobre a
patologia e seu tratamento (clinico ou cirúrgico) tem se tornado um grave problema de saúde pública. Este estudo descreve o processo de
concepção e desenvolvimento de um material educativo sob o formato de uma cartilha destinada à promoção da saúde da mulher acometida por
IU. Trata-se de uma pesquisa-ação que se utilizou dos pressupostos freireanos de abordagem qualitativa e interpretativa na área do processo de
ensino-aprendizagem que foi desenvolvida em quatro etapas (escolha do conteúdo, criação das ilustrações; preparação do layout e validação do
material por peritos). Foram propostas três rodadas de avaliação: a primeira constituída de uma questão aberta para brainstorming, "o que é
importante para orientação da mulher com IU?"; a segunda, avaliação do material educativo construído quanto à coerência/pertinência e
ilustração da informação. Estabeleceu-se como critérios de avaliação dos peritos: adequação e a apresentação das informações (conceitos mais
importantes eram abordados com vocabulário claro e objetivo); linguagem (conveniência e a facilidade de compreensão); ilustrações (adequação
da composição visual, atratividade, organização, quantidade e a adequação). Novo processo de edição, revisão e diagramação foi realizado e uma
nova versão da cartilha foi produzida. A terceira rodada era a avaliação final do material após as correções realizadas baseadas nas sugestões da
segunda rodada. Foi elaborada uma cartilha com dimensões de 20x14 centímetros de altura e largura, impressa em papel couche e denominada
com o titulo “Incontinência urinária não é normal em nenhuma fase da vida e tem tratamento”. A fisioterapia dispõe de muitos recursos para
combater a IU e o uso de materiais de IEC validados por perito pode ampliar a adesão a o tratamento não farmacológico além de trazer benefícios
também no campo sócio-psicológico, influenciando no bem-estar, na auto-estima e na qualidade de vida das pacientes. Assim sendo, o
desenvolvimento de material de informação, educação e comunicação se estabelece como um ponto promissor do trabalho do fisioterapeuta nas
ações de promoção e prevenção na saúde da mulher na atenção básica. As mensagens da cartilha foram delineadas sobre o formato de textos
curtos e imagens compreensíveis e atrativas. Os peritos consideraram o conteúdo, layout e ilustrações adequados ao público-alvo.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a
ausência de enfermidade”. Alterações no equilíbrio biopsicossocial levam ao aparecimento de doenças e a cefaleia é uma dessas importantes
representantes que constitui um sério problema de saúde pública. Dentre as causa de cefaléia tem-se noites de sono com menos de 4h, estresse,
ansiedade, problemas relacionados ao trabalho. A literatura tem associado a cefaléia ao estresse, daí a importância de terapias integrativas como
a Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Embora estudos apontem a eficácia dessas técnicas, a determinação de protocolos de tratamento é
dificultada por aspectos da compreensão da fisiologia oriental. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da auriculoterapia no controle
dos níveis de estresse e intensidade de dor de pacientes com cefaleia. A amostra foi composta de 14 indivíduos cefaleicos de ambos os sexos
sendo observado uma maior expressividade de acometimento do sexo feminino. Utilizou-se a escala analógica de dor com medida em três
momentos: 1) Agora, 2) Pior momento e 3) Melhor momento e o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos fases 1=Alerta, 2=Resistência e 3
=Burnout. Tratados em 5 sessões de frequência semanal. Para ambos os grupos, os pontos utilizados seguiram indicação de Garcia, consideraram
o local predominante da dor e permaneceram por 7 dias. Para a análise estatística utilizou-se p<0,05. A auriculoterapia apresentou-se eficaz na
redução da dor no pior momento e na redução do estresse principalmente na fase 3. Para estudos futuros sugere-se uma amostra maior e
comparar outros protocolos, além do acompanhamento dos pacientes após 6
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RESUMO
A lombalgia pode ser definida como dor referida entre as margens costais e a prega glútea, acompanhada de limitação dolorosa, que pode ser de
etiologia fisiológica, anatômica ou psicológica. Exposição aos fatores de risco tais como obesidade, sedentarismo e postura corporal incorreta,
ocasiona fraqueza na musculatura do tronco, que promove hipotrofia seguida de atraso nos ajustes antecipatórios dos músculos transverso do
abdômen e multífido lombar, além de favorecer ao encurtamento da cadeia posterior, alteração do controle neural e redução da flexibilidade. A
dor lombar tornou-se um grave problema de saúde pública, devido à elevada incidência na população economicamente ativa, cuja maior
prevalência decorre de diagnóstico não definido, sendo então, denominada, lombalgia inespecífica. Diversos tratamentos para lombalgia
inespecífica foram propostos, dentre eles, exercícios aeróbicos, fortalecimentos, alongamentos, exercícios terapêuticos e mobilizações.
Intervenções baseadas no Core Training, que é caracterizado por contrações isométricas de baixa intensidade e sincronia dos músculos profundos
do core, demandam de controle postural global associado à respiração. A utilização da Cinesioterapia em grupo incute ao indivíduo a
responsabilidade da realização de seu próprio exercício, o que gera confiança e potencializa os resultados físicos de recuperação. Outro recurso
que pode ser empregado para a melhora deste comprometimento, é a escola de postura, caracterizada por um programa de educação postural,
com enfoque da biomecânica da coluna vertebral. Diante da problemática exposta, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da Cinesioterapia
em grupo associados aos exercícios de Core Training aliados à Escola de Postura, sobre a dor e a capacidade funcional na lombalgia inespecífica.
Trata-se de um estudo observacional analítico longitudinal prospectivo, realizado na sala de Fisioterapia Aplicada, da Universidade Estácio de Sá,
Campus R9, Rio de Janeiro, composta por indivíduos que apresentavam queixa de dor lombar. A pesquisa teve início em março de 2015, com
frequência de dois encontros semanais e duração de 40 a 60 minutos por sessão. A avaliação foi realizada por meio de anamnese, aplicação do
Questionário de Incapacidade de Oswestry (ODI), para mensurar a capacidade funcional e da escala numérica da dor (END), que estima sua
respectiva intensidade. Para a realização das atividades, um cronograma foi estabelecido e seguido igualmente em todas as sessões, e incluía
períodos de pré e pós-atividade, com a mensuração da pressão arterial e quantificação diária da dor; seguidos dos exercícios do Core Training;
exercícios de relaxamento e ao final, recebiam orientação postural. Os indivíduos (n=6) apresentaram idade média de 47 ± 10,6 anos, sem
prevalência de gêneros. Nos resultados da END, foi observada diminuição expressiva da dor em 100% dos voluntários, no período pré (escore 4) e
no pós-atividade (escore 1), já no primeiro dia de intervenção, e após a 10ª sessão, a análise apontou o período pré, com escore 1, pós-atividade,
com escore 0. Os resultados apresentaram ainda, melhora da capacidade funcional, onde os indivíduos que iniciaram com índice de deficiência
moderada (n=3), conseguiram reduzir esses valores, e ao final da 10ª sessão, obtiveram consequente migração para a classificação de leve ou sem
deficiência (n=5), perfazendo com isso, 90% de redução da incapacidade. Portanto, o programa de Cinesioterapia em grupo com exercícios de Core
Training aliados à escola de postura, mostrou-se favorável na redução da dor e recuperação da capacidade funcional, em indivíduos com lombalgia
inespecífica.
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RESUMO
A dor lombar consiste num grande problema de saúde pública mundial, geralmente localiza-se entre a parte inferior do dorso 12ª vértebra
torácica e a prega glútea, podendo irradiar-se para os membros inferiores. Sua etiologia não é totalmente esclarecida, sendo de causa multifatorial
(indivíduo, fisico e psicossocial) contribuindo para o seu desenvolvimento e sua persistência. Estudos indicam que fatores de risco como idade,
sexo feminino, nível educacional, obesidade, cigarro, privação do sono, dirigir por longo período e uso do computador contribuem para o seu
agravamento. O objetivo deste trabalho foi relacionar amplitude de movimento do quadril com a dor, em pacientes com lombalgia crônica. Essa
pesquisa trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quali-quantitativo desenvolvida no ano de 2014. Para avaliar a intensidade da dor
utilizou-se a escala visual analógica, para avaliar o tipo de dor utilizou-se o questionários McGill, o inclinômetro para mensurar a amplitude de
movimentos do quadril (flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e rotação lateral) e um questionário de cinesiofobia. No estudo os
indivíduos realizaram os movimentos do quadril em ambos os lados com inclinômetro para verificar amplitude de movimento. Participaram da
pesquisa 18 indivíduos de 20 a 49 anos de ambos os sexos com queixa de dor lombar há mais de 6 semanas. Observou-se que a maior incidência
de lombalgia foi no sexo feminino (66,67%) e que o sexo masculino apresentou apenas (33,33%); observou-se também, que há uma distribuição
aleatória da lombalgia nas diferentes faixas etárias, que todos os indivíduos tiveram uma redução da amplitude movimento em todos os
movimentos do quadril, houve significância estatística média somente entre as correlações entre as amplitudes de extensão E (r = -0,517 e p
< 0,0279), abdução D (r = 0,5577 e p < 0,0161) e “tipo de dor” (McGill). Conclui-se que existe maior incidência de lombalgia no sexo feminino do
que no masculino e que há uma distribuição aleatória da lombalgia nas diferentes faixas etárias. Indivíduos com dor lombar crônica apresentam
uma redução da amplitude de movimento do quadril (flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e rotação lateral). Houve significância
estatística apenas nas correlações ADM do quadril de extensão E, abdução D com o “tipo de dor” (McGill). Contudo, novos estudos com uma
amostra maior e outras variáveis como idade, sexo, sedentarismo, atividade física, encurtamento muscular e fraqueza muscular são necessários no
sentido de verificar se os indivíduos com dor lombar crônica têm a ADM do quadril influenciada pelas demais variáveis. Considerando a relevância
do tema em questão, que seja realizada nova coleta de dados para a ampliação e aprofundamento de tal conteúdo em relação à ADM do quadril
correlacionado com a “dor”, com o objetivo de contribuir tanto do ponto de vista teórico quanto para um diagnóstico mais preciso e um
tratamento mais adequado de pacientes portadores de dor lombar crônica.
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RESUMO
O consumo de drogas constitui um dos problemas mais desafiadores à saúde pública em âmbito mundial na atualidade, que causa efeitos
negativos ao usuário, à sua família e à sociedade como um todo. Assim, evidencia-se a importância da atenção em saúde a pessoas com
necessidades decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, e dos respectivos cuidados fisioterapêuticos, assunto este pouco explorado pela
literatura científica brasileira. Desta forma, os objetivos deste trabalho são: identificar o perfil sociodemográfico de pacientes assistidos em Serviço
Hospitalar de Referência para tratamento de desintoxicação de álcool, crack e outras drogas; verificar as condições clínicas e as comorbidades
mais frequentes mostradas pelos sujeitos; e, apresentar as intervenções executadas por fisioterapeutas durante o tratamento de desintoxicação.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva, documental, realizada em Serviço Hospitalar de Referência para atenção integral a usuários
de álcool, crack e outras drogas, em Teresina, PI. Foram analisados os prontuários de pacientes assistidos no período de janeiro a dezembro de
2013. A maioria dos pacientes atendidos foi do sexo masculino (73,65%), com média de idade de 37,4 anos, 37% eram solteiros, 92,99%
empregados, 32,89% com baixa escolaridade e 18,12% residiam com a mãe. Em relação ao consumo de substâncias psicoativas, 17,11% faz uso a
mais de 20 anos, a droga mais consumida é o álcool (71,81%), seguido do crack (57,72%) e da maconha (30,54%). A maioria dos pacientes
(35,91%) teve o diagnóstico inicial associado à síndrome de dependência de cocaína (ou de seus derivados) e como comorbidade mais frequente a
síndrome de dependência de álcool (31,54%), condição esta decorrente do policonsumo de substâncias. Quanto ao tratamento de desintoxicação,
30,33% foi acompanhado pela mãe, 81,88% teve como serviço de saúde de procedência hospital psiquiátrico (81,88%), 43,62% já tinha realizado
tratamento psiquiátrico anteriormente e 57,48% receberam intervenção fisioterapêutica do tipo motora (57,48%). O consumo de álcool, crack e
outras drogas causa múltiplos agravos à saúde, nos quais se destacam os comprometimentos respiratórios e motores, o que revela a importância
fundamental da inserção dos cuidados fisioterapêuticos na atenção multidisciplinar e integral durante o tratamento de desintoxicação, pois
auxiliam na minimização de agravos, promovendo o processo de reabilitação do paciente.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a influência de um treinamento proprioceptivo sobre o equilíbrio estático e dinâmico de pacientes idosos a fim
de determinar a efetividade de uma estratégia simples de intervenção. O estudo foi realizado na Clinica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio
de Sá de Juiz de Fora, durante dois meses, envolvendo pacientes com idade acima de 60 anos, de ambos os sexos, independente de patologias
associadas, deste que as mesmas não comprometessem a independência funcional dos indivíduos. Todos os indivíduos foram avaliados pelo Teste
de Alcance Funcional Anterior, onde permanecem inicialmente em posição ortostática, membros inferiores levemente unidos, coluna o mais ereta
possível, olhar para o horizonte, ombro em flexão a 90° e hemicorpo direito próximo à parede. A partir dessa posição, solicitava-se ao avaliado
esticar-se o máximo possível para frente sem perder o contato dos pés com o solo. A mensuração do braço desde o início até o final é feita por
uma fita métrica fixada na parede no sentido horizontal ao lado do paciente, na altura do acrômio. Para a aferição, a extremidade do terceiro
metacarpo pode ser utilizada como marcação de partida até o alcance máximo. Em seguida foi realizado o Teste de Alcance Funcional Lateral,
onde o paciente em posição ortostática, de costas para a parede, membros inferiores levemente unidos, coluna ereta e abdução de ombro a 90°,
realiza inclinação lateral de tronco sem perder o contato dos pés com o solo. A aferição foi realizada da mesma forma que a anterior. Por fim, os
indivíduos foram avaliados através da marcha Tandem de dez passos para identificação do equilíbrio dinâmico, sendo solicitado que caminhassem
em linha reta sob uma marcação visual de dez passos mantendo o contato do calcâneo com o hálux, obtendo melhor desempenho quando
realizado em menor tempo. Os pacientes foram submetidos a oito sessões de intervenção, onde o treinamento proprioceptivo envolveu exercícios
de equilíbrio estático em apoio unipodal, apoio bilateral, em superfície instável e estável associado à dupla tarefa, com utilização de bola suíça,
step e cama elástica, equilíbrio dinâmico utilizando pistas visuais e obstáculos com marcha anterior e lateral. Foram avaliados nove pacientes
idosos, sendo cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idade média de 72,8 (±3,7) anos. Na avaliação pré-intervenção foram
coletados os seguintes dados: O Teste de Alcance Funcional anterior e lateral teve resultado a partir da média de três tentativas por movimento
solicitado, sendo obtida pelo grupo a média de 16,2 (±6,3) cm para flexão anterior, 13,2 (±4,9) cm para flexão lateral direita e 15,5 (±4,8) cm para
flexão lateral esquerda, enquanto que a Marcha Tandem variou de 19 a 44 segundos com média 27,6 (±7,8) segundos. Após intervenção o grupo
apresentou no Teste de Alcance Funcional média de 19,2 (±7,2) cm na flexão anterior, 13,6 (±4,2) cm na flexão lateral direita e 14,3 (±5,3) cm na
flexão lateral esquerda; já na Marcha Tandem o tempo variou de 10 a 26 segundos com média de 18,1 (±4,5) segundos. Em análise percentual,
verificamos que houve melhora em todos os parâmetros avaliados após o treinamento proprioceptivo, sendo que na flexão anterior de tronco os
idosos apresentaram 18,5% de melhora, na flexão lateral direita 3% e flexão lateral esquerda 4,3%, enquanto que a Marcha Tandem indicou
melhora de 34,5% no equilíbrio dinâmico. Desta forma, concluímos que houve melhora no equilíbrio estático, especialmente na flexão anterior de
tronco em relação à flexão lateral dos idosos. Contudo, o equilíbrio dinâmico foi o mais beneficiado com o treinamento proprioceptivo proposto.
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RESUMO
O músculo trapézio é um dos mais frequentemente acometidos por pontos gatiho miofasciais. O agulhamento a seco é um procedimento invasivo
em que uma agulha de acupuntura é inserida na pele e no músculo. O objetivo do presente estudo foi de avaliar o efeito da aplicação do método
de agulhamento a seco na desativação dos pontos gatilho miofasciais no músculo trapézio superior. Esta pesquisa tratou-se de um estudo
transversal a partir de uma investigação realizada em 50 adultos jovens que apresentaram pontos gatilho miofasciais no músculo trapézio
superior, por meio da aferição do limiar e intensidade de dor a pressão, mensurados previamente e imediatamente após a aplicação da técnica.
Para avaliar o limiar de dor a pressão foi utilizado um algômetro. Os pacientes foram posicionados sentados, enquanto o avaliador buscou uma
banda tensa de tecido muscular na qual se localizava o nódulo doloroso à palpação que reproduziu dor referida ou irradiada, característica do
ponto gatilho miofascial. Em sequência foi determinado o limiar de dor a pressão, a partir da compressão do ponto gatilho pelo algômetro até que
o indivíduo avaliado referisse o início da dor. Por sua vez, para a avaliação da intensidade de dor a pressão foi utilizada a escala visual analógica, a
qual é um instrumento que quantifica a experiência dolorosa em uma única dimensão. Consiste numa linha reta de 10cm que representa o
contínuo da dor, ancorada pelas palavras sem dor e pior dor. Solicitou-se que o indivíduo assinalasse na linha o lugar que representasse a
intensidade de dor sentida durante a compressão do ponto gatilho. O agulhamento a seco foi procedido de forma local, a uma profundidade de 5
a 10 mm, por um período de três minutos. Para a análise estatística aplicou-se o Teste t de Student. Foram observadas diferenças significativas
para o limiar de dor a pressão (p<0,001) e intensidade de dor a pressão (p><0,001)antes e após o procedimento experimental. Indícios apontam
que o agulhamento a seco é portanto eficaz na desativação do ponto gatilho do músculo trapézio
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RESUMO
A busca por uma forma perfeita faz com que a cada dia mais pessoas procurem tratamentos para redução de medidas, celulites e gordura
localizada. Muito embora a cirurgia plástica ainda seja bastante procurada, muitas pessoas não querem correr riscos e optam por procedimentos
não invasivos que tentam contribuir para perda de medidas. Com o avanço tecnológico, surge o ultrassom de 39 KHz, indicado para a lipólise
tecidual por seu alto poder cavitacional. Existem ainda poucos estudos avaliando a real eficácia desse tratamento. Logo, o objetivo deste estudo
foi quantificar o efeito da lipólise ultrassônica a 39 kHz, em tecido adiposo bovino in vitro, através de análises químicas. Foi utilizado o ultrassom
de 39 KHz (Bellissima 100, Globus®, Itália). Amostras de 30 g de gordura bovina foram colocadas no fundo de um béquer, e em seguida foi
adicionado 400 ml de água destilada (pH = 7). Uma garra de mufa foi usada para fixar a sonda de ultrassom a uma distância de 6 cm da base do
recipiente. Foram aplicadas configurações pulsadas de 100% (contínuo), 50% (pulsado 1:2) e 10% (pulsado 1:10), com intensidades de 3 e 1,8
W/cm2. O tempo de estimulação sempre foi de 6 minutos. As soluções foram retiradas do recipiente após cada estimulação/amostra, e mantidos
a 5ºC em refrigerador. Para a análise química, no intuito de determinar a fração polar e apolar liberada, uma subamostra de 8 ml foi coletada.
Uma câmera fotográfica (Cyber-Shot modelo DSC-W690, 16,1 megapixels, Sony®) foi usada para capturar imagens e vídeo da estimulação
ultrassônica. Os resultados mostraram que a liberação de material apolar (gordura) na solução pela amostra foi muito pequena, variando de 0,8 a
2,5 mg (solução de análise de 8 ml), dependendo do tipo de estimulação. O material polar encontrado variou de 18,8 mg a 164,8 mg (para cada 8
ml de solução analisada), este último relativo à estimulação contínua com intensidade máxima do aparelho. Na observação do vídeo gravado,
observou-se a liberação de material com coloração esbranquiçada, deixando a solução com aspecto turvo. Portanto, uma quantidade expressiva
de substâncias polares foi encontrada na solução avaliada, indicando que outras moléculas, que não são lipídios (por exemplo, traços de tecido ou
proteínas) foram liberadas com o uso do ultrassom de 39 KHz em suas diversas intensidades e freqüências. A metodologia usada neste trabalho
não identificou grande liberação de material apolar, o que pode contradizer alguns artigos na literatura mostrando que o ultrassom pode afetar os
adipócitos. O presente estudo apresenta limitações, como o uso de tecido in vitro, ausência de calor metabólico e fluxo sanguíneo. No entanto,
aponta para a necessidade de mais pesquisas para se ter um real panorama sobre o efeito do ultrassom no tecido adiposo.
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RESUMO
Diabetes mellitus (DM) é um grupo de enfermidades metabólicas caracterizada por hiperglicemia (aumento dos níveis de glicose no sangue),
resultado de defeitos na secreção de insulina, em sua ação, ou ambos. Trata-se de uma complexa doença na qual coexiste um transtorno global do
metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas com múltiplos fatores implicados em sua patogênese. Diversas complicações crônicas da DM
contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes, entre elas, estão as complicações vasculares causadoras de retinopatia e
nefropatia, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e neuropatias. Os tipos de Diabetes mellitus são: tipo I, tipo II e diabetes gestacional, tendo
como causa os fatores hereditários e ambientais. Os objetivos do estudo consistem em definir o tipo de diabete mellitus mais prevalente nos
voluntários da pesquisa, identificar as complicações decorrentes da diabetes, relatar as repercussões dessas complicações nas AVD’s, avaliar a
melhora da qualidade de vida depois do tratamento fisioterapêutico e conhecer o nível de satisfação do tratamento desses pacientes. O presente
estudo se caracteriza como um estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados
apresentados. Participaram do estudo 08 voluntários que no segundo semestre de 2014, participaram do projeto de responsabilidade social
“Instituto Sênior” do Centro Universitário Estácio do Ceará. Foram incluídos voluntários que tinham Diabetes mellitus, com idade entre 40 e 65
anos e excluídos da amostra os voluntários que estavam afastados do Projeto. A amostra foi composta por 2 voluntários do sexo masculino e 6 do
feminino, com a média de idade de 63,75 ± anos de idade. Este estudo mostrou que os voluntários possuíam outras patologias além da diabetes,
sendo a mais prevalente a hipertensão arterial sistêmica, em 37% dos casos. Em relação a glicemia foram mensurados os índices glicêmicos pré e
pós, durante 39,6± dias de participação no projeto, a média pré foi de 160 e pós 159, não havendo assim alteração do nível glicêmico. A indicação
da atividade física na diabetes é benéfica, sendo já comprovada pela literatura, porém verificou-se que o nível da glicemia não teve alteração
significativa, indicando que seria essencial um período maior de permanência no projeto para coleta dos dados, uma amostra maior para melhor
evidência dos resultados e uma alteração no horário de medida da glicemia para antes das refeições.
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RESUMO
A Polineuropatia Amiloidótica Familiar Portuguesa (PAF) é um tipo raro de amiloidose hereditária com padrão autossômico, caracterizada pelo
depósito de tecido amilóide nos nervos periféricos. É uma doença multissistêmica, progressiva e incapacitante, de início precoce e que ocorre com
certo predomínio no sexo masculino, que compromete primariamente não só o sistema nervoso periférico, mas também o aparelho digestivo e
cardiovascular. Por ser de predomínio sensitivo-motora e disautonômica, ocasiona hipoestesias e parestesia, acompanhado de arreflexia profunda
por déficit motor e atrofia muscular. A Fisioterapia tem se mostrado uma importante ferramenta para o tratamento de diversos tipos de
polineuropatias, reduzindo o número de quedas e melhorando do padrão e independência da marcha, no entanto, pouco se tem na literatura
sobre a Fisioterapia na PAF. Portanto, o objetivo do presente estudo foi observar os efeitos de um protocolo de Fisioterapia na força muscular
respiratória e periférica, equilíbrio e qualidade de vida em uma paciente com PAF, através de um estudo de caso realizado na Clínica Escola
FisioIguaçu da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. Após a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) a paciente foi submetida a uma avaliação fisioterapêutica detalhada composta de anamnese, aplicação do questionário de
qualidade de vida Short Form Health Survey (SF-36) e exame físico onde foram avaliados a força muscular periférica através do escore MRC,
(Medical Research Council), o equilíbrio através da escala de Berg e a força muscular respiratória através do manovacuômetro. Foram realizadas
15 sessões de Fisioterapia, três vezes por semana, com duração de aproximadamente 90 minutos cada, e o protocolo composto por exercícios
respiratórios como a sustentação máxima da inspiração (SMI), fortalecimento muscular inspiratório com o Power Breathe e expiratório com
Threshold PEP, alongamentos passivos dos membros superiores e coluna cervical, exercícios em diagonal com carga para fortalecimento dos
membros superiores, fortalecimento do quadríceps, treino de sentar e levantar com bola suíça nas barras paralelas, treino no step e treino de
marcha com auxílio das barras paralelas. Os dados foram coletados através das avaliações realizadas antes e após as 15 sessões de Fisioterapia. Os
resultados mostraram que a paciente apresentou melhora em todos os domínios do questionário Short Form Health Survey (SF-36), com mais
evidência nos domínios limitação por aspectos físicos, capacidade funcional e dor, em relação a força muscular periférica, houve aumento em
dimídio corporal direito e nenhuma alteração no esquerdo. A força muscular inspiratória (Pimax) teve um aumento significante de 30%, enquanto
que não foi evidenciado nenhum aumento de força muscular expiratória (Pemax) após as sessões de fortalecimento. Houve também melhora do
equilíbrio, onde os resultados da escala de Berg mostraram aumento de 10 para 14 pontos, sendo destacadas as tarefas de sentado para em pé,
em pé para sentado e apanhar o objeto no chão. Conclui-se que a Fisioterapia pode ser uma importante ferramenta para a melhora da qualidade
de vida dos pacientes acometidos pela PAF e que a proposta terapêutica utilizada neste estudo proporcionou efeitos positivos para paciente,
entretanto, mais estudos devem ser enfatizados e aprofundados com o intuito de atingir uma amostra mais significativa e os diferentes tipos de
amiloidoses visando auxílio ao controle das comorbidades e melhora da qualidade de vida nesta população, além de contribuir com a escassa
literatura científica sobre o tema.
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RESUMO
Neste trabalho aplica-se a metodologia de sequências ou plano-sequência no ambiente hospitalar, enfocando a aderência de aspectos da
biossegurança, entre os serviços de Centro Cirúrgico, Lavanderia Hospitalar e Central de Material e Esterilização (CME). Utilizou-se a pesquisa
exploratória, com aplicação de questionários e visitas técnicas, em razão de uma sequência de integração nas operações, onde foram abordados
os processos, desde a saída da roupa infectada, passando pelos procedimentos de lavagem, esterilização e preparação da roupa para uso da
equipe e dos pacientes, ou seja, seu retorno à unidade de origem. O trabalho foi desenvolvido junto a uma instituição hospitalar, de grande porte,
da rede pública e estadual de saúde, no município de Salvador-Bahia, Brasil. Ao longo da pesquisa foram observados todos os eventos
contemplados para a confecção do plano-sequência. Os serviços de saúde têm muitas áreas insalubres, de graduação variável, dependente da
complexidade, do tipo de atendimento prestado e da função do profissional. Ao setor de processamento de roupas compete o processamento e
distribuição de roupas em perfeitas condições de higiene e limpeza, a fim de controlar infecções hospitalares e proporcionar conforto e segurança
ao paciente e funcionários. Para entender o conceito de plano-sequência (PS), torna-se necessário conceituar unidade básica de ação, sequência
de unidades de ação e conexões das sequências de ações, como comportamento ou modelo de decisão do gestor. A sequência é uma forma de
registro de algum procedimento que se queira estudar, detalhando os passos que se seguem, bem como acontece a observação dos participantes
dos acontecimentos e o seu papel, do ambiente e das situações onde e em que circunstâncias acontecem os fatos. Portanto, o controle é a
unidade de ação que ocorre em tempo real dentro de um plano contínuo de sequência. Este trabalho estabeleceu um plano-sequência, como
instrumento de controle gerencial, envolvendo os serviços hospitalares (Centro Cirúrgico, Lavanderia Hospitalar e CME), observando a aderência e
a necessidade de cuidados com os aspectos de biossegurança. As unidades de ação foram identificadas e agrupadas em quatro unidades: Unidade
1: “Saída da roupa suja do Centro Cirúrgico”; Unidade 2: “Entrada da roupa suja na Lavanderia Hospitalar”; Unidade 3: “Envio da roupa limpa para
a CME” e Unidade 4: “Envio da roupa esterilizada ao Centro Cirúrgico”. Para cada unidade foram determinadas as sequências dos eventos e,
paralelamente, foram avaliadas as medidas de biossegurança adotadas e necessárias para a manutenção da integridade física dos funcionários,
meio ambiente e dos materiais processados. Ao confeccionar um plano-sequência de procedimentos, na sua totalidade, foram evidenciados, bem
como a aderência como os aspectos de biossegurança inerentes a cada etapa da investigação proposta. Os riscos inerentes às atividades na área
de saúde indicam a necessidade de um planejamento racional das atividades através de normas e medidas de biossegurança. A utilização do
plano-sequência de controle gerencial tem como principal intento o entendimento e o conhecimento minucioso de todos os procedimentos
realizados no objeto de estudo. Para a administração, que não é uma área técnica afim, é necessário que sempre se verifique, o cumprimento de
normas e procedimentos pelos funcionários (uso correto dos equipamentos de proteção individual), buscando informações dos coordenadores
dos setores e CCIH. A metodologia do Plano-Sequencia mostrou-se simples e rápida, uma vez que consiste em uma melhor organização dos
procedimentos, minimização dos riscos associados ao ambiente de trabalho e ao controle dos custos dos processos através de meios eficientes.
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RESUMO
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável no mundo. Além do tabagismo outros
fatores como doenças pulmonares prévias, tipo de atividade laboral e hereditariedade interferem na função pulmonar. Uma forma de prevenir,
diagnosticar e quantificar o comprometimento pulmonar em indivíduos com fatores de risco para o desenvolvimento de doenças pulmonares é
através da espirometria. A espirometria é um exame que mensura a função pulmonar e consiste na medida do ar que entra e sai dos pulmões,
podendo ser realizada durante respiração lenta ou durante manobras expiratórias forçadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a função
pulmonar de alunos e funcionários de duas faculdades do município de Belo Horizonte e associar os fatores de risco com o diagnóstico
espirométrico. A amostra foi composta por 68 alunos e funcionários das seguintes faculdades: Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix e
Centro Universitário Estácio de Sá, localizadas em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um questionário foi aplicado aos voluntários mediante assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido e os resultados foram anotados. Antes da assinatura, os indivíduos foram orientados sobre a forma
adequada para realizar a espirometria, as dúvidas e os riscos também foram esclarecidos. Após as orientações, os voluntários realizaram o teste
utilizando o espirômetro da marca Vitalograph Alfa 3, com bucais descartáveis e os resultados tanto do questionário quanto do exame foram
anotados e o impresso gerado pelo aparelho entregue aos voluntários, os que apresentaram algum distúrbio foram orientados a procurar um
pneumologista. Os resultados estão demonstrados em porcentagem(%). Os voluntários foram divididos quanto ao sexo, fumantes e não fumantes
e diagnóstico de doença pulmonar prévia. Dos voluntários avaliados 29% eram do sexo masculino e 71% do sexo feminino, 27% eram fumantes e
73% não fumantes. Dos fumantes 25% apresentaram distúrbio obstrutivo, 50% apresentaram espirometria normal e 25% apresentaram distúrbios
restritivos e doença pulmonar previa. Dos voluntários não fumantes 30% apresentaram distúrbios restritivos, 40% não apresentaram nenhum
distúrbio e 30% apresentaram distúrbios obstrutivos e todos apresentaram doença pulmonar prévia. Os dados coletados demonstraram que o
tabagismo e doenças pulmonares prévias alteram a função pulmonar.
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RESUMO
O processo de adaptação óssea depende da detecção de sinais mecânicos em bioquímicos, promovendo mudanças apropriadas na arquitetura
óssea. O aumento da densidade mineral óssea devido ao treinamento físico parece ser decorrente do efeito piezoelétrico ósseo. Este efeito é
sugerido pela presença de sinais bioquímicos que parecem refletir um campo elétrico decorrente da sobrecarga aplicada. As ações mecânicas
geram diferenças no potencial elétrico dos ossos que age como um campo elétrico, estimulador da atividade celular, levando à deposição de
minerais nos pontos de estresse. É sabido que a enorme influência na formação óssea é iniciada pelo estímulo da sobrecarga e não pelo acúmulo
de sobrecarga por longos períodos. Estudo realizado em ratos verificou que estímulos com sobrecargas regressivas são mais eficiente na formação
de massa óssea do que estímulos com aumento de carga progressiva. Sendo assim, esse trabalho se propõe a verificar o efeito desse modelo de
sobrecarga, utilizando exercícios com cargas regressivas, na formação de massa óssea de mulheres osteopênicas/osteoporóticas. Foram estudados
3 indivíduos do sexo feminino com diagnóstico de osteopenia e/ou osteoporose. A avaliação incluiu análise dos valores densidometricos dos
exames de densitometria mineral óssea (DMO) antes e após a intervenção no mesmo laboratório. O PEDO (Programa de Exercícios Direcionados a
Osteogênese) consiste em exercícios dinâmicos de impacto no eixo longitudinal ósseo com redução progressiva da sobrecarga. Cada indivíduo foi
seu próprio controle de modo a comparar os valores antes e após a realização do PEDO. As diferenças entre os grupos foram analisadas por t test
e por análise de variância (ANOVA). Os resultados mostraram que a paciente 1, com 77 anos de idade e diagnóstico de Osteopenia, apresentava
antes da realização dos exercícios densidade mineral óssea na região lombar (L1-L4) de 0,951g/cm². Após a realização do PEDO o conteúdo
mineral ósseo para este mesmo indivíduo foi de 1,047g/cm², correspondendo a 10,1% de aumento na região lombar. As análises do colo do fêmur
direito deste paciente demonstraram antes da realização do PEDO densidade de 0,703g/cm² e após o PEDO densidade de 0,739g/cm²,
correspondendo a 5,1% de aumento. Já no seu fêmur esquerdo houve aumento de 0,8%. A paciente 2, com 67 anos de idade e diagnóstico de
Osteopenia, apresentava antes da realização dos exercícios densidade mineral óssea na região lombar de 1,000g/cm². Após a realização do PEDO o
conteúdo mineral ósseo evoluiu para 1,033g/cm², correspondendo a 3,3% de aumento na região lombar. Já na sua região de colo dos fêmures não
houve alterações no conteúdo mineral. O depósito de conteúdo mineral nos ossos ocorre em matriz orgânica produzida pelos osteoblastos
(células ósseas formadoras de matriz) e se tratando de Osteopenia/osteoporose, a manutenção da paciente em quadro estável já é considerado
um ganho. Surpreendentemente, as pacientes apresentaram ganho de massa óssea, demonstrando que o PEDO pode ser uma promissora forma
de tratamento conservador da Osteopenia/osteoporose. A paciente 3, com 69 anos de idade e diagnóstico de osteoporose, apresentava antes da
realização dos exercícios densidade mineral óssea na região lombar de 0,888g/cm². Após a realização do PEDO o conteúdo mineral foi de
0,862g/cm², correspondendo a 2,92% de redução. As análises do colo do fêmur demonstraram densidade de 0,942g/cm² e após o PEDO densidade
de 0,927g/cm², entretanto o indivíduo apresenta-se dentro da normalidade densidométrica na região dos fêmures. A pequena redução do
conteúdo ósseo na paciente 3 pode ter ocorrido devido as alterações hormonais decorrentes da menopausa, tendo os exercícios amenizado a
perda óssea. Os resultados obtidos demonstram que o PEDO promove aumento importante na densidade mineral óssea das idosas, sendo um
bom programa de exercícios no tratamento e prevenção da osteoporose.
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RESUMO
A bronquiectasia é uma patologia frequentemente encontrada na prática fisioterapêutica, sendo uma doença obstrutiva que altera negativamente
na ventilação, pois o seu processo patológico gera uma diminuição do fluxo expiratório, aumentando a capacidade residual funcional. Esse
processo ocasiona a hiperinsuflação pulmonar, gerando uma hipoventilação alveolar. Os sinas e sintomas mais comuns são a tosse produtiva diária
com escarro mucopurulento, febre, hemoptise e a presença de dispnéia dependendo da extensão da área afetada. Sendo assim, o dispositivo
Acapella® é um importante recurso para a fisioterapia respiratória que auxilia na remoção de secreção em pacientes hipersecretivos, além disso,
pode oferecer um método mais aceitável e de fácil execução pelo paciente, favorecendo a limpeza das vias aéreas, principalmente em
bronquiectásicos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a utilização do Acapella na prática de fisioterapia
respiratória para tratamento da bronquiectasia. Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, documental e descritivo com a estratégia de
análise qualitativa dos resultados apresentados. Inicialmente foi feita uma consulta à biblioteca da Estácio/FIC, unidade Via Corpvs. Em seguida,
foram utilizados os bancos de dados de diversos sites da internet, como o Medline, Pubmed, Scielo, Lilacs , para a seleção dos artigos publicados
no período de 2000 a 2014, relacionados exclusivamente à fisioterapia respiratória e as técnicas desobstrutivas com OOAF e bronquiectasia. Após
uma breve leitura, foi feita uma seleção para análise criteriosa dos trabalhos, na qual foram escolhidos os trabalhos mais relevantes com textos na
íntegra, artigos escritos em português e inglês. O Acapella® é um aparelho desenvolvido para higiene brônquica que permite alterar a frequência e
a resistência por meio de um botão de ajuste do posicionamento de um imã interno, podendo ser utilizado com máscara ou peça bucal. Pode
oferecer vantagens a alguns pacientes em virtude de sua capacidade de gerar vibração com PEP, com o objetivo de facilitar o clearance de
secreções em pacientes hipersecretores, em qualquer angulação e a baixo fluxo expiratório, principalmente para os casos de crianças com doença
pulmonar obstrutiva severa, porém o alto custo do aparelho restringe sua utilização. O dispositivo Acapella® é um importante recurso para a
fisioterapia respiratória que auxilia na remoção de secreção em pacientes hipersecretivos, além disso, pode oferecer um método mais aceitável e
de fácil execução pelo paciente, favorecendo a limpeza das vias aéreas, principalmente em bronquiectásicos. No entanto, é importante ressaltar a
necessidade de novos estudos que avaliem o efeito do dispositivo Acapella®, pois trata-se de um instrumento que poderá ter grande utilidade na
prática clínica da fisioterapia, principalmente por pacientes hipersecretivos.
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RESUMO
A encefalopatia crônica não progressiva da infância ou Paralisia Cerebral (PC), como é mais conhecida, se caracteriza por uma sequela de agressão
encefálica, com transtorno persistente e invariável do tônus, da postura e do movimento, que surge na primeira infância e exerce influência sobre
a maturação neurológica em diversos níveis. As alterações neuromusculares mais frequentes são: persistência dos reflexos primitivos, rigidez e
espasticidade, os quais podem comprometer o desempenho funcional de cada portador. Para tanto, a fisioterapia aquática apresenta benefícios
únicos que proporcionam ao paciente melhora do condicionamento físico, alívio da dor, relaxamento muscular, aumento das amplitudes de
movimento, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio, coordenação e independência funcional; Através de uma piscina termo aquecida
associado com a utilização de técnicas especialmente desenvolvidas. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência de um programa de
Fisioterapia Aquática na espasticidade de um voluntário com Paralisia Cerebral. Trata-se de um estudo com caráter descritivo, transversal,
observacional, utilizando método de pesquisa de estudo de caso a partir da observação direta e quantitativa dos resultados apresentados. A
presente pesquisa foi realizada em Fortaleza, na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará, que disponibiliza
atendimento fisioterapêutico para a comunidade na área de fisioterapia aquática. Participou da pesquisa um paciente com diagnóstico de paralisia
cerebral. O protocolo experimental incluiu a aplicação da escala modificada de Ashworth, para avaliação da espasticidade, bem como de um
formulário para verificação dos dados referentes à história da doença e sua evolução, além da assistência fisioterapêutica através da fisioterapia
aquática para o diagnóstico de PC. Observou-se que o calor da água propicia a redução do tônus, temporariamente, permitindo assim, o manuseio
adequado para educação motora e habilitação funcional, além de proporcionar um momento de lazer, de convívio social, de inclusão, de
estimulação da autocompetência e melhora da auto-estima. Na pesquisa em questão não foram observadas alterações no grau da espasticidade
avaliado pela Escala de Ashworth Modificada, após a realização da fisioterapia aquática. Os dados obtidos neste estudo nos permitem observar
que a Fisioterapia Aquática, como instrumento terapêutico , pod ser efaz a aquisição e melhora d capacidade funcional de crianças com PC.
Verificamos a importância do diagnóstico precoce da paralisia cerebral, bem como a participação da família durante todo o processo de
desenvolvimento e convívio com alguns déficits e limitações.
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RESUMO
O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que, em comum, apresentam um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e
órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, ocasionando metástases. Os tipos de câncer estão relacionados aos diferentes tipos de
células do corpo, velocidade de multiplicação das células e sua capacidade de invadir tecidos e órgãos próximos ou distantes. A incidência do
câncer de pulmão no Brasil tem aumentado nas últimas décadas, e apesar dos consideráveis avanços nas técnicas de diagnóstico e modalidades de
tratamento, sua mortalidade continua aumentando em todo o mundo. A neoplasia do pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos,
apresentando aumento de 2% por ano na sua incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao
consumo de derivados de tabaco. Os tratamentos para o câncer de pulmão podem ser cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. A ressecção
cirúrgica, quando possível, ainda hoje é a que oferece melhores possibilidades de cura. Sendo assim, a Fisioterapia atua no pós-operatório,
objetivando manter os segmentos corporais bem alongados, com boa força muscular, controlar a dor, melhorar a função pulmonar, prevenir a
presença de inchaços e evitar a inatividade no leito. Assim, o obtetivo deste traalho é elencar a literatura publicada a cerca do tratamento de
fisioterapia para pacientes no pós-cirúrgico de carcinoma pulmonar. O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, cuja coleta de
dados foi realizada no período de março à novembro de 2014. A amostra foi constituída de artigos publicados no período de 2003 à 2013,
relacionados à fisioterapia em oncologia, câncer de pulmão e fisioterapia no pós-operatório de câncer de pulmão. A estratégia para coleta de
dados foi feita através de sites de busca da internet, utilizando como palavras-chave: Oncologia, Carcinoma Pulmonar e Fisioterapia em Oncologia.
Os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer têm possibilitado aumento da sobrevida em um número cada vez maior de pessoas com
doenças oncológicas. Muitos desses pacientes podem apresentar vários tipos de deficiências e incapacidades, sendo elas temporárias ou
permanentes. É de fundamental importância iniciar um programa fisioterapêutico precocemente, quando os pacientes ainda não apresentam
complicações, como limitações de movimentos, dor, linfedema e aderência cicatricial. A fisioterapia dispõe de diferentes recursos para prevenir,
tratar e minimizar as complicações motoras e respiratórias, fortalecimento muscular, exercícios passivos, ativos, manobras de drenagem linfática
manual e atividades funcionais, além de exercícios respiratórios, através do uso de aparelhos. Podendo ser utilizados recursos terapêuticos
analgésicos, como a crioterapia, relaxamento muscular, mobilização passiva e estimulação elétrica transcutânea. A fisioterapia se faz
extremamente necessária à reabilitação e ao retorno das funções dos pacientes, buscando o retorno funcional das possíveis sequelas
estabelecidas após o procedimento cirúrgico do paciente. O fisioterapeuta oncológico deve estar apto para desenvolver suas atividades em
situações que vão desde a cura aos casos em que ela é irreversível, e desenvolver seus programas de tratamento dentro deste contexto. O
profissional dessa área deve saber lidar com as sequelas próprias do tratamento oncológico, atuando de forma preventiva para minimizá-las,
objetivando a melhora da qualidade de vida dos pacientes sem possibilidades curativas, reduzindo os sintomas e promovendo sua independência
funcional.
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RESUMO
A pressão da modernidade, representada pela busca da qualidade de produção, atinge os trabalhadores, gerando conseqüências para sua saúde
física e mental. A qualidade de vida, tal qual é definida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, pode
ser diretamente afetada. A termografia está sendo muito utilizada no diagnóstico de distúrbios dos membros superiores, no que se refere à
aplicação na ergonomia e saúde do trabalhador. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi dar continuidade a um estudo anterior, propondo uma
metodologia de processamento de imagens para a avaliação termográfica não só do dorso das mãos, mas também dos dedos, com o intuito de
utilizá-la futuramente em estudos sobre Ergonomia. Foram recrutados 30 voluntários (9 homens, 21 mulheres), com idade de 25,03 ± 8,11 anos.
Os critérios de exclusão usados foram presença de fenômeno de Raynaud, presença de síndrome do túnel do carpo, cirurgia recente ou patologia
em coluna cervical, diabetes, lesão aguda em membro superior, osteoartrite, ou uso de betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio
para distúrbios cardíacos. Uma câmera termográfica (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°
C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95) foi usada para avaliação da temperatura das mãos. A câmera foi
posicionada a 63 cm de uma mesa, em paralelo com o solo. O voluntário posicionará suas mãos abaixo da câmera, dentro de uma marcação
retangular na mesa de 30 x 26 cm. As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo baseado em intensidade, implementado em
Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como: média, desvio-padrão da temperatura (°C) e área de análise (cm2) do
dorso das mãos; temperatura das extremidades dos dedos (TED); temperatura das cinco articulações metacarpofalângicas (TAMF); diferença entre
temperatura do dorso e das extremidades dos dedos (dDED); diferença entre temperatura das articulações metacarpofalângicas e das
extremidades dos dedos (dMFED). O usuário avalia a imagem, seleciona com um mouse a região de interesse (ROI – region of interest) no dorso da
mão (direita e esquerda) e analisa a seção escolhida, que possui intensidade normalizada. Para a estimativa da dDED e dMFED, o usuário também
seleciona o local de interesse com o mouse. O teste não-paramétrico de Mann-Whitney (α = 0,05) foi usado para se verificar diferenças
significativas entre homens e mulheres nos parâmetros estudados da imagem. Alguns resultados são destacados a seguir, para mulheres e
homens, respectivamente: média do dorso da mão direita = 30,22 ± 1,83°C e 30,86 ± 2,03°C; média do dorso da mão esquerda = 30,17 ± 1,97°C e
30,95 ± 2,07°C; diferença da média entre dorso da mão direita e esquerda = 0,05 ± 0,56°C e -0,09 ± 0,38°C; dDED dedo 1 direito = 2,91 ± 2,22°C e
2,32 ± 3,44°C; dDED dedo 1 esquerdo = 2,57 ± 2,23°C e 2,61 ± 3,44°C; dMFED dedo 1 direito = 2,01 ± 1,57°C e 1,67 ± 2,26°C; dMFED dedo 1
esquerdo = 1,80 ± 1,56°C e 1,63 ± 2,45°C. Não houve diferença significativa entre homens e mulheres em nenhum parâmetro estimado nas
imagens (p > 0,05). A nova proposta de análise das mãos (dorso e dedos) conseguiu extrair parâmetros estatísticos de média e desvio-padrão
provenientes das imagens termográficas dos voluntários, de forma simples e rápida. Neste trabalho, obteve-se informação não só do dorso das
mãos, mas também das temperaturas dos dedos, o que pode ser de extrema importância na avaliação das variações de temperatura em
indivíduos após tarefa de digitação.
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RESUMO
A insuficiência renal crônica é uma doença grave. Os pacientes submetidos á hemodiálise são significativamente menos ativos que os indivíduos
sedentários e saudáveis. Estratégias de tratamento como um regime de exercícios regulares pode melhorar a condição física destes pacientes, uma
vez que, a redução da atividade física leva á um declínio adicional da massa muscular, incapacidade progressiva e outras consequências. O objetivo
deste trabalho foi avaliar se um protocolo de exercício físico induz uma melhora da qualidade de vida, frequência cardíaca em repouso e pressão
arterial nos pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise. Foram estudados 10 pacientes portadores de insuficiência renal crônica e
que estavam em tratamento usual de hemodiálise no Hospital da Baleia da cidade de Belo Horizonte Minas Gerais. Os pacientes foram divididos
aleatoriamente em dois grupos: um grupo controle - pacientes que estavam recebendo o tratamento usual de hemodiálise - e um grupo
intervenção - pacientes que estavam recebendo o tratamento usual de hemodiálise em associação com exercício físico de baixa intensidade
durante um mês. As variáveis: frequência cardíaca em repouso, pressão arterial sistólica e diastólica foram avaliados antes durante e após um mês
em todos os grupos. Para avaliarmos a qualidade de vida, utilizamos um questionário SF-36 nos dois grupos antes e após a intervenção. Os
pacientes do grupo intervenção apresentaram uma diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca em repouso e
apesar de não haver diferença estatística significativa entre os grupos com relação aos itens da qualidade de vida, observamos que em todos os
itens, com exceção da vitalidade, os valores obtidos no final do estudo no grupo intervenção foram maiores quando comparados com aqueles
obtidos no grupo controle. Concluímos através dos resultados obtidos neste estudo, que a prática de exercício físico de intensidade leve, 3 vezes
por semana em dias alternados, durante 1 mês, já produz impactos benéficos na Freqüência Cardíaca, Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial
Diastólica em repouso e na qualidade de vida, nos pacientes com insuficiência renal crônica submetidos a hemodiálise.
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RESUMO
Nos primeiros anos de atuação, a Fisioterapia baseou sua ação em livros de reabilitação importados. Nessas obras, dava-se prioridade às “receitas”
terapêuticas, dispensando, dessa maneira, a tomada de decisões. Atualmente, este cenário vem mudando. Diversos estudos já tem sido feitos
sobre os efeitos de recursos eletrotermofototerapêuticos em pacientes com os mais diversos tipos de condição clínica, com diferentes graus de
evidências. No entanto, na prática, percebe-se ainda o uso indiscriminado desses equipamentos. Isso pode trazer consequências desastrosas para
o sucesso do tratamento. O Processo Hierarquico Analítico (Analytical Hierarchy Process - AHP) é uma alternativa interessante para a análise de
decisão multi-critérios (multicriteria decision analysis - MCDA). Criado por Thomas L. Saaty na década de 1970, o AHP é um dos modelos
matemáticos disponíveis atualmente para apoiar a tomada de decisões, de forma quantitativa. Esse método permite a construção de um esquema
consistente para tomada de decisões step-by-step, quebrando um problema complexo em seus problemas menos complexos, com os quais as
pessoas que vão tomar decisões podem lidar mais facilmente. Sendo assim, o presente projeto visa utilizar o AHP na tomada de decisões em
Fisioterapia, no tocante ao uso dos recursos eletrotermofototerapêuticos, para se responder à seguinte questão: “usar ou não usar um
equipamento eletrotermofototerapêutico”? Após uma revisão da literatura e discussões entre os pesquisadores, chegou-se a um grupo de
critérios que foram divididos em três grupos: aspectos técnicos, aspectos clínicos e aspectos econômicos. Os subcritérios foram organizados em
um questionário, no qual foram avaliados par-a-par pelos pesquisadores (com mais de 10 anos de experiência na profissão), usando a Escala de
Saaty, quanto ao grau de importância na tomada de decisões proposta no problema de estudo (o critério X é “muito mais”, “mais”, “igualmente”,
“menos” ou “muito menos” importante do que o critério Y?). Os resultados são organizados em matrizes para se encontrar as prioridades de cada
critério, através do cálculo dos autovetores. O índice de consistência (IC) foi calculado para se avaliar o grau de consistência no julgamento dos
pesquisadores. Segundo os resultados, os aspectos clínicos obtiveram prioridade de 63,82% na tomada de decisão, seguidos dos aspectos técnicos
(25,47%) e econômicos (10,71%), com IC de 2%. Quanto aos aspectos técnicos, o conhecimento técnico e científico sobre o aparelho obtiveram
prioridade de 40,92% cada um (IC = 7%). Quanto aos aspectos clínicos, a compatibilidade do aparelho com o paciente obteve prioridade de 52,41%
(IC = 7%). Finalmente, quanto aos aspectos econômicos, a relação custo-benefício do aparelho obteve 60,41% de prioridade (IC = 3%). Segundo o
julgamento dos profissionais, os aspectos clínicos devem ser tomados como prioritários na decisão entre usar ou não usar um equipamento
eletrotermofototerapêutico com um paciente. O fisioterapeuta deve também levar em consideração prioritariamente o conhecimento técnico e
científico a respeito do aparelho, antes de utilizá-lo em sua clínica. A relação custo-benefício também é importante, uma vez que outras
possibilidades terapêuticas de menor custo e benefício similar podem ser consideradas durante o tratamento.
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RESUMO
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade alta de complexidade no ambiente hospitalar que visa à manutenção da vida e recuperação da
saúde de pessoas que necessitam de um sistema de monitorização contínua. O traçado do perfil dessa unidade é importante, tanto para a
instituição, quanto para os pacientes tratados. Diante deste perfil poderão surgir projetos que possam proporcionar uma melhora na
resolutividade. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva de um hospital e maternidade
localizada na Cidade de Santo Antônio de Jesus / Bahia. O estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo documental e descritiva e a amostra
consta de 284 prontuários de pacientes que internaram na UTI no período de agosto 2013 a julho de 2014, período que abrange a implantação da
Unidade à Coleta de dados. Do total de pacientes admitidos na UTI do hospital, foi observado que apenas três pacientes foram provenientes da
própria unidade hospitalar. Os demais vieram de outra unidade de assistência e transferidos através da Central de Regulação do Governo do
Estado da Bahia .Em relação ao gênero dos pacientes foi observada uma maior prevalência do gênero masculino, em relação ao índice de
mortalidade verificou-se um baixo percentual de óbitos, representando 29% dos pacientes internados. Do total de pacientes estudados constatouse que o maior número de admissões envolvia pacientes com idade entre 51 e 80 anos correspondendo a 60% de todos os pacientes. O tempo
médio de permanência na Unidade de Terapia Intensiva foi de 14 dias, sendo registrado menor tempo de permanência e mortalidade geral na UTI
entre os pacientes com disfunção cardiológica ( 01 a 07 dias para 69% dos casos na qual a patologia de base eram eventos coronarianos). Em
relação à procedência dos pacientes, pôde-se observar que metade dos pacientes da UTI era proveniente de outros municípios do Estado da Bahia,
inclusive alguns bem distantes da localização do hospital e fora da microrregião de saúde de Santo Antônio de Jesus, como Canarana, Xique Xique,
Ibotirama e Mucugê. Apesar da microrregião de saúde citada só possuir 23 municípios, o hospital dá assistência a um total de 61 municípios. Na
presente pesquisa obteve-se como resultados que as patologias cardiovasculares foram as mais prevalentes e de melhor resolutividade, o índice
de óbitos e o tempo de estadia foram baixos e a faixa etária mais predominante foi de 51 a 80 anos. A partir dos resultados identifica-se também
a necessidade de expandir os serviços de alta complexidade para cidades do interior do Estado da Bahia. Existe uma carência de estudos sobre o
perfil de pacientes atendidos em Unidades de Terapia Intensiva, o que dificultou a comparação de resultados. Sugere-se que novos estudos
baseados no perfil de pacientes internados em UTIs sejam elaborados para ampliação de metodologias e no desenvolvimento de instrumentos e
processos que visem à qualificação e maximização da qualidade da assistência, com o objetivo de melhorar o atendimento e a qualidade de vida
do paciente.
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RESUMO
As evidências científicas apontam que a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é uma patologia bastante incidente e apresenta uma
alta taxa de mortalidade em pacientes intubados internados em UTI’s. Assim, é coerente afirmar que pacientes intubados e criticamente doentes
têm um risco particularmente elevado de desenvolver infecção, como a pneumonia nosocomial. Devido à alta mortalidade da PAVM, seu
diagnóstico e tratamento devem ser precoces, o que reduz a severidade da doença e melhora seu prognóstico. Este estudo teve como objetivo
descrever o processo de construção de uma cartilha educativa destinada aos profissionais da saúde que atuem em unidades de terapia intensiva.
Utilizou-se a pesquisa-ação como método de pesquisa, e essa foi desenvolvido em quatro etapas: escolha do conteúdo; criação das ilustrações;
preparação do conteúdo, baseado na literatura científica; validação do material por peritos. Para cada tópico da cartilha, foi avaliado a adequação
e a apresentação das informações, considerando a perspectiva dos leitores. Em relação à linguagem, a conveniência e a facilidade de compreensão
e se os conceitos mais importantes eram abordados com vocabulário claro e objetivo. Eles também indicaram possíveis erros conceituais. Em
relação às ilustrações, a adequação da composição visual, sua atratividade e organização, bem como a quantidade e a adequação das ilustrações.
No final da validação, esses profissionais foram solicitados a fornecer uma opinião geral sobre a cartilha e suas recomendações foram
integralmente aceitas e incorporadas. Posteriormente, a nova versão da cartilha foi submetida a outro processo de edição, revisão e
diagramação.O trabalho resultou na produção da versão final do material em formato de cartilha, que teve o título “Pneumonia Associada À
Ventilação Mecânica: Uma Proposta De Orientação Aos Profissionais De Saúde”. A publicação tem o intuito de fornecer informações aos
profissionais que manipulam diariamente com a população em questão, para prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica.
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RESUMO
Atualmente, observa-se uma grande pressão da modernidade, representada pela busca da qualidade de produção. Esse cenário atinge os
trabalhadores e traz conseqüências físicas e mentais. A termografia é uma técnica de avaliação da temperatura de superfícies que está sendo
muito pesquisada na área da saúde, notadamente no diagnóstico de distúrbios dos membros superiores, no que se refere à aplicação na
ergonomia e saúde do trabalhador. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é apresentar um estudo piloto sobre o efeito da postura nãoergonômica na temperatura das mãos após tarefa de digitação. Foram recrutados dez voluntários (3 homens, 7 mulheres, com idade média de
23,20 ± 3,58 anos, peso médio de 69,08 ± 23,13 kg, e altura média de 1,60 ± 0,10 m). Os critérios de exclusão usados foram presença de fenômeno
de Raynaud, presença de síndrome do túnel do carpo, cirurgia recente ou patologia em coluna cervical, diabetes, lesão aguda em membro
superior, osteoartrite, ou uso de betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio para distúrbios cardíacos. Foi usada uma câmera
termográfica (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°
C; emissividade ajustada: 0,95) para avaliação da temperatura das mãos. A câmera foi posicionada a 63 cm de uma mesa, em paralelo com o solo.
O voluntário posicionou suas mãos abaixo da câmera, dentro de uma marcação retangular na mesa de 30 x 26 cm, para uma coleta de imagem
termográfica. Depois, realizou três atividades, com um espaço temporal de uma semana: (1) controle (permaneceram 10 minutos com as mãos
repousadas nas pernas); (2) digitação ergonômica (digitou um texto durante 10 minutos em postura ergonômica); e (3) digitação não-ergonômica
(digitou o mesmo texto durante 10 minutos, porém com o teclado elevado, forçando uma extensão de punhos). Após cada tarefa, outra imagem
termográfica foi coletada. As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo baseado em intensidade, implementado em Matlab
R2010a para a extração de parâmetros como: média e desvio-padrão da temperatura (°C); temperatura das extremidades dos dedos (TED);
temperatura da articulação metacarpofalângica (TAMF); diferença entre temperatura do dorso e das extremidades dos dedos (dDED); diferença
entre temperatura da articulação metacarpofalângica e das extremidades dos dedos (dMFED). O mouse é usado para selecionar a região de
interesse (ROI – region of interest) no dorso da mão (direita e esquerda), e para a estimativa da dDED e dMFED, o usuário também selecionao local
de interesse. O teste não-paramétrico para amostras pareadas Wilcoxon Signed Rank (α = 0,05) foi usado para se verificar diferenças significativas
entre o antes e depois de cada tarefa. Na análise pareada (antes x depois), não houve diferenças significativas nos parâmetros estimados para as
intervenções “controle” e “digitação ergonômica”. No entanto, na intervenção “digitação não-ergonômica”, diversos parâmetros mostraram
diferenças significativas (p < 0,05), dos quais podem ser destacados (valores de diferença média “depois – antes”): média do dorso da mão
esquerda (0,59 ± 0,72°C), TED (quinto dedo direito = -1,26 ± 1,42°C; quinto dedo esquerdo = -1,89 ± 1,58°C), dDED (quinto dedo direito = 1,76 ±
1,13°C; quinto dedo direito = 2,47 ± 1,70°C) e dMFED (primeiro dedo direito = 1,19 ± 1,52°C; quinto dedo esquerdo = 1,62 ± 1,21°C). Foi possível
observar que, durante a digitação não-ergonômica (em extensão de punho), a temperatura nas extremidades cai significativamente, apesar de
pouco (menos de 1°C), em quase todos os dedos, aumentando também de forma significativa a diferença de temperatura entre a região proximal
da mão e os dedos. Não é possível afirmar que essa diferença seja significativa a nível tecidual para se causar uma lesão a médio ou longo prazo. A
pesquisa deve prosseguir com uma amostra maior para uma maior confiabilidade científica.
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RESUMO
A Lesão Extensa de Maguito Rotador (LEMR) é uma das principais injúrias do complexo do ombro que resultam em incapacidade funcional nos
indivíduos. Geralmente cursam com reparação cirúrgica e, devido sua complexidade, o tratamento fisioterapêutico é de grande valia na
recuperação cinético-funcional desses pacientes. Diante da problemática exposta, o objetivo desta pesquisa foi analisar a recuperação funcional,
após intervenção fisioterapêutica, de um paciente com LEMR, submetido a reparo artroscópico. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa
descritiva que se utiliza de um estudo de caso, realizado em na clínica fisioterápica de uma universidade localizada no Rio de Janeiro. Compõe-se
de uma amostra que inclui um paciente de 53 anos, do gênero masculino, com diagnóstico de ruptura total dos tendões do manguito rotador e da
porção longa do bíceps, após trauma direto por queda. Realizou-se cirurgia para a reconstrução dos tendões envolvidos no ombro direito e em
seguida fez uso de tipoia e medicamento analgésico, que perpetuou por um período de quarenta dias. Posteriormente, foi encaminhado para o
tratamento fisioterapêutico, onde foi realizada avaliação, em julho de 2014, através de anamnese, exame físico e aplicação do questionário DASH
(Brasil), para mensurar a funcionalidade dos membros superiores. A intervenção fisioterapêutica foi baseada em recursos da
eletrotermofototerapia e da cinesioterapia clássica, subdivididos semanalmente e alterados conforme a evolução terapêutica do paciente. A
análise foi efetuada através dos dados de goniometria, grau de força e flexibilidade muscular do ombro, além do questionário empregado, obtidos
na avaliação inicial e na avaliação final, após nove meses do tratamento proposto. O paciente ainda se encontra em tratamento fisioterapêutico.
Entretanto, pode-se constatar, através dos resultados obtidos no questionário, melhora da funcionalidade relacionada ao membro acometido,
com escore inicial de 81 (Mau) e final 20 (Bom), bem como redução da escala numérica da dor (de 9 para 1); regressão do edema; melhora da
amplitude dos movimentos, com ganho completo para extensão, flexão e rotação interna do ombro e aumento da força muscular no grupamento
testado, com grau 2 ,na escala Medical Research Council (MRC) na avaliação inicial e grau 5, na final. Desse modo, o protocolo utilizado mostrouse eficaz para a recuperação funcional devido ao evidente progresso do quadro clínico inicial, principalmente relacionado à dor e incapacidade,
com consequente retorno da realização de suas atividades da vida diária, o que reforça a importância da intervenção fisioterapêutica na obtenção
de resultados satisfatórios.
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RESUMO
A dor lombar acomete cerca de 80% da população adulta, gerando um custo anual de milhões de dólares, atingindo níveis epidêmicos na
população geral. As lombalgias são muito comuns na população, sendo que, em países industrializados, sua prevalência é estimada em torno de
70%. Entre as principais causas de dor lombar está o aumento do peso corporal (obesidade, gestação e ptose abdominal), que vem tornando-se
um problema de saúde pública, considerando as consequências negativas da obesidade para a saúde. Assim, o objetivo do presente estudo foi
analisar a relação entre as diferentes composições corporais e a dor lombar de indivíduos praticantes de atividade física regularmente nas
academias Dynamo Fitness Center e Fortes Academia, em Juiz de Fora. Foram selecionados 32 indivíduos para o estudo, sendo critério de inclusão
a presença de dor lombar e a prática regular de atividade física há pelo menos 3 meses. Inicialmente, foi aplicado um questionário préestabelecido no qual foram perguntados nome, idade, sexo, profissão, tempo de prática de atividade física, modalidade, frequência semanal da
atividade, presença de dor lombar, características relacionadas ao tempo, frequência, fatores atenuantes e agravantes e intensidade da dor
lombar através da Escala Visual Analógica (EVA). Além disso, todos os participantes do estudo foram submetidos a uma avaliação antropométrica,
onde foram avaliados o Índice de Massa Corporal (IMC), o percentual de gordura (%G) estimado a partir da medida de três dobras cutâneas e a
circunferência abdominal (CA). Nos resultados, observou-se que 53,1% estão acima do IMC, 62,5% tem a CA acima da média proposta e 68,8%
acima do %G sugerido para a faixa etária. Além disso, 59,4% tem dor moderada (EVA de 3 a 7) e 37,5% sentem dor de 2 a 3 vezes por semana.
Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se se concluir que a maioria dos indivíduos com dor lombar apresentou alteração nas três
composições corporais avaliadas, maior média de percepção de dor na EVA, sendo os que mais queixaram de dor diariamente, sugerindo relação
entre a dor lombar e as composições corporais analisadas. A prática de atividade física regular ajuda a atenuar o aumento indiscriminado desses
parâmetros, uma vez que apenas a minoria apresentou a média desses parâmetros supracitados muito elevados. Assim, faz-se necessário estudos
mais minuciosos e detalhados para verificar se existe ou não relação diretamente proporcional entre as medidas de composição corporal e
intensidade e frequência da dor.
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RESUMO
A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é caracterizada pela presença de estreitamento parcial ou colapso total da via aérea superior
durante o sono, onde desta forma pode-se observar diversos graus de dessaturação de oxiemoglobina e despertares noturnos frequentes. A
prevalência de SAOS tem aumentado nas últimas décadas, na mesma proporção que a epidemia mundial de obesidade. Essa prevalência é
variável, dependendo da idade da amostra, gênero, país, metodologia aplicada e critério empregado para diagnóstico(2). Calcula-se que, em
adultos de países ocidentais, 4% dos homens e 2% das mulheres apresentem SAOS clinicamente significantes, de maneira a interferir em suas
atividades de vida diária, profissionais, de lazer, e até mesmo de convívio social. Essa síndrome manifesta-se através de uma variedade de
sintomas sendo o mais importante deles o ronco, presente em 90% dos casos, sonolência diurna excessiva, alterações humorais, cefaléia matutina,
impotência sexual, queda do rendimento intelectual, alterações cardiológicas e neurológicas. A SAOS está relacionada com aumento do risco de
desenvolvimento de HAS, ou mesmo complicações cardiovasculares como surgimento e/ou agravamento da aterosclerose, acidente vascular
cerebral, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Foram encontrados, outros fatores que se relacionaram independentemente com a
severidade da SAOS, como circunferência do pescoço e circunferência abdominal, sexo masculino, idade, IMC, anormalidades craniofaciais,
obstrução nasal, anormalidades endócrinas e história familiar. Este trabalho teve como objetivo identificar a incidência da Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono(SAOS) através da aplicação dos questionários de Berlim, Epworth e fatores de risco correlacionando com o nível de atividade
física em pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca. O estudo foi realizado, no Hospital PROCAPE, no período de outubro a novembro de
2014, onde foram admitidos 97 pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca maiores de 18 anos de ambos os sexos internados no hospital
com seu nível de consciência preservado. Foram incluídos na amostra 63 pacientes com média e desvio padrão da idade de 58,94 ± 14,08 de
ambos os sexos, sendo 33 homens (52,4%) e 30 mulheres (47,6%). Quanto a identificação de risco para SAOS entre os gêneros, o sexo masculino
teve 21(63,6%) dos pacientes sem apresentar risco para SAOS e 12(36,4%) mostrando-se propensos à desenvolver SAOS. Enquanto entre o sexo
feminino 15(50%) das pacientes não apresentam risco para SAOS, e 15(50%) delas indicou propensão para a patologia. No presente estudo
observamos que o gênero feminino vem sendo tão propenso quanto o gênero masculino a desenvolver SAOS, principalmente dentro da faixa
etária mais acometida que é dos 50 a 60 anos.
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RESUMO
O processo de recuperação de fraturas pode levar a diversas complicações como pseudoartroses, consolidações tardias e infecções, para as quais
o tratamento representa custos para a saúde pública. Para minimizar essas consequências negativas, é essencial o desenvolvimento de
ferramentas diagnósticas eficientes e de baixo custo. Algumas técnicas já tem sido propostas, desde as simples radiografias até a tomografia
computadorizada. Nos últimos anos, pesquisadores em todo mundo tem se voltado a aplicação do Ultrassom Quantitativo (QUS) na avaliação de
fraturas ósseas, com abordagens experimentais e de simulação numérica. O objetivo do presente trabalho foi realizar simulações computacionais
sobre a propagação do ultrassom em fraturas ósseas com diversos estágios de consolidação, com as configurações dos transdutores em
transmissão longitudinal - TL (osso entre o emissor e o receptor) e transmissão axial - TA (emissor e receptor perpendiculares ao osso). Para as
simulações numéricas, foi aplicado um método de diferença-finita no domínio do tempo por um software chamado SimSonic 2D (Laboratoire
d’Imagerie Biomédicale, Universidade de Paris 6, França), o qual é baseado no esquema de Virieux para discretização de equações acústicas
lineares, que descrevem o comportamento mecânico de um meio linear, elástico e anisotrópico. O protocolo de simulação consistiu no
posicionamento de dois transdutores de 1 MHz (comprimento do pulso = 4,28 μs, banda a 6 dB de 0,70 a 1,51 MHz) em transmissão axial e
longitudinal. O modelo numérico (resolução espacial de 0,05 mm) consistiu de duas placas simulando osso cortical, com espessura de 4 mm,
imerso em água, com espaço intramedular de 10 mm. Foram simuladas fraturas de 0, 1, 2 e 3 mm. Nas bordas do modelo, foram inseridas bordas
que absorvem toda a energia do ultrassom (Perfect Matched Layers - PML). No espaço da fratura foi inserido cartilagem com características de 6 e
9 semanas de consolidação. Todos os tecidos foram modelados usando valores de densidade e constantes elásticas Cij de acordo com a literatura.
Para cada situação, o tempo de voo (time-of-flight – TOF) do primeiro sinal de chegada (TOFFAS) foi identificado. Em ambas configurações (TL e
TA), observou-se um aumento do TOFFAS com o aumento do comprimento da fratura. Por exemplo, no caso da ausência de calo ósseo, obteve-se
6,61 μs e 7,52 μs (em TA) e 15,16 μs e 15,46 μs (em TL) para 1 e 3 mm de fratura, respectivamente. Após 9 semanas de consolidação, os valores de
TOFFAS foram menores. No caso de fratura de 3 mm, por exemplo, obtiveram-se valores (na ausência de calo e com calo de 9 semanas,
respectivamente) de 7,52 μs e 6,29 μs (em TA) e de 15,46 μs e 15,32 μs (em TL). As simulações corroboraram resultados na literatura que mostram
que o tempo de voo da onda de ultrassom é sensível ao comprimento da fratura e ao estágio de consolidação óssea, em ambas as configurações.
O calo ósseo, conforme forma tecido ósseo, aumenta seus valores de constantes elásticas e densidade, o que afeta diretamente a propagação do
ultrassom no meio. Pesquisas ainda são necessárias para se avaliar a aplicabilidade clínica dessa ferramenta, uma vez que diversos fatores
intervenientes nas medidas podem estar presentes na situação in vivo.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Fisioterapia

103

Centro Saúde
Curso: Fonoaudiologia
Titulo:

Atuação fonoaudiológica na atenção primária à saúde do idoso em instituição de longa permanência no Rio de
Janeiro

Autor(es) BIANCA DA CUNHA MELO PIRES; GEISIANE DOS SANTOS SILVA
E-mail para contato: rgavina@abarcante.com
Palavra(s) Chave(s): FONOAUDIOLOGIA;PREVENTIVA;IDOSO

104

IES: UNESA

RESUMO
A fonoaudiologia preventiva consiste na eliminação dos fatores que interferem na aquisição e desenvolvimento dos padrões de fala, voz,
linguagem e audição, por meio de ações que visam desenvolver a saúde, evitar a invalidez e prolongar a vida. Essa atuação pode acontecer em
escolas, postos de saúde, creches e em asilos. As pessoas idosas apresentam diversas alterações fonoaudiológicas, tais como: perda
auditiva/presbiacusia (devido a idade); dificuldades de linguagem; déficit de memória; alterações de localização temporal e espacial; diminuição de
movimentação de toda a musculatura orofacial utilizada na fala e na expressão de sentimentos por meio de gestos faciais; problemas ao
deglutir/disfagia; presbifonia; entres outras. Condutas essas, que interferem negativamente no idoso, pois evidencia o quadro de senilidade,
levando o idoso a uma vida inativa, isolada, e impulsionando-o em direção a deteriorização das condições físicas e psíquicas. O trabalho proposto
expõe a experiência das alunas do 5º período do curso de Fonoaudiologia de uma universidade no estado do Rio de Janeiro, na atuação preventiva
com idosos em visita a instituição de longa permanência, com o objetivo de estimular a comunicação, habilidades auditivas e visuais, a memória e
a integração. Participaram da pesquisa – 60 idosos de ambos os sexos. Foram utilizados jogos de memória, sequência lógica, gravuras, música e
canto para estimulação da atenção e memória visual e auditiva, linguagem, coordenação motora, e desenvolvimento das habilidades
comunicativas. No final, distribuímos kits e folders com orientações fonoaudiológicas. Foi obtido melhora na interação e expressão dos idosos com
as estagiárias, e entre eles, acrescendo ainda o resgate da autoestima da maioria deles. É de extrema importância uma pronto avaliação
fonoaudiológica e de uma equipe multidisciplinar em locais que abrigam idosos, para que os mesmos obtenham boa integração social, bom
desempenho comunicativo, de linguagem, fala, audição, memória, entres outras funções proporcionando uma melhor qualidade de vida.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Fonoaudiologia

104

Centro Saúde
Curso: Medicina
Titulo:

A desnutrição infantil como um problema de saúde pública

105

Autor(es) Júlia Soffientini, Amanda Abreu, Jéssica Andrade, Inara Marques, Bruno Romeiro.
E-mail para contato: jusoffientini@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Desnutrição Infantil, saúde pública, cuidado, diagnóstico, políticas públicas
RESUMO
Este trabalho busca descrever a desnutrição infantil, sua fisiopatologia e suas consequências para a saúde da criança, os fatores que influenciam
no seu prognóstico, e as medidas de combate que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde. O problema da pesquisa está centrado na
questão: “A desnutrição infantil é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil?” Com os seguintes objetivos: identificar a incidência e
prevalência da desnutrição infantil no Brasil; identificar as diferentes abordagens de prevenção da doença. O tema se justifica, visto que, apesar do
direito inalienável de todo ser humano de não padecer de fome e ter acesso à alimentação saudável ter sido reafirmado em conferências mundiais
de saúde e, mais recentemente, ratificado pela OMS, a desnutrição continua sendo um dos problemas mais importantes de saúde pública no
mundo atual, devido à sua magnitude e às consequências para o desenvolvimento e crescimento das crianças. A metodologia consistiu em uma
pesquisa exploratória, bibliográfica qualitativa. Foi realizado um levantamento dos artigos, consultando as seguintes bases de dados virtuais:
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Foram definidos como critério
de inclusão: Idioma (Português, Inglês ou Espanhol) e como critérios de exclusão: artigos incompletos, de outros idiomas fora do campo de estudo
da desnutrição. A pesquisa iniciou-se com a utilização dos descritores em separado em cada base de dados. O descritor Desnutrição obteve na
base de dados SCIELO um resultado de 736 artigos e LILACS um total de 3426, totalizando um número de 4162 artigos, inviabilizando a pesquisa
por descritor sem conjugação. O mesmo ocorreu com os demais descritores, tais como: Desnutrição infantil (total de 1207 artigos dentro dos
bancos de dados citados), Crianças (total de 97296 artigos), Saúde pública (48790 artigos) e Brasil (105389 artigos). Após detectar tal inviabilidade,
optou-se por realizar a combinação dos descritores, o que resultou na seleção de 32 artigos para compor a pesquisa. Após a leitura exaustiva dos
artigos, foram criadas 2 categorias que expressam o objeto da pesquisa: Categoria I -Desnutrição X Problema de Saúde Pública, onde a maioria dos
autores expressam que a desnutrição ocorre pela falta de políticas públicas voltadas para o combate e erradicação da desnutrição infantil. No
século IX, a questão da desnutrição já era apontada pelos médicos, devido aos problemas encontrados naquela época, como: retardo no
crescimento e desenvolvimento das crianças, além de problemas relacionados aos aspectos cognitivos. A Categoria II – diz respeito aos Aspectos
culturais, sociais e acesso à informações relacionadas à desnutrição infantil – Os autores pesquisados apontam o baixo nível sócio-econômico e
seus acompanhantes intrínsecos: as más condições ambientais e o baixo nível educacional e cultural das famílias, como fatores envolvidos na
gênese da desnutrição. Portanto, conclui-se que, apesar da implantação do programa “Bolsa Família” no Brasil, em que foram retiradas da pobreza
extrema mais de 20 milhões de pessoas, a desnutrição infantil ainda permanece latente em algumas cidades e estados brasileiros. Isso ocorre
pelos fatores descritos acima, além da falta de empenho das autoridades e da implantação de novas políticas públicas voltadas para o problema.
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RESUMO
O referente estudo tem como objetivo analisar o registro dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ) com doenças
reumáticas em uso de terapia biológica, a fim de descrever os resultados preliminares com ênfase em efeitos adversos e falha de tratamento dos
pacientes inscritos no programa BiobadaBrasil. O programa base deste projeto é a plataforma online BiobadaBrasil, onde se encontram os dados
dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Durante doze meses, foram coletados e analisados dados de 51 pacientes. Em um
total de 51 pacientes avaliados, 42 são do sexo feminino e 9 são do sexo masculino. A maioria dos pacientes apresenta quadro de artrite
reumatóide (AR) (n=39) e os outros apresentam os respectivos quadros: espondilite psoriásica(EP) (n=5), espondilite anquilosante(EA) (n=4),
artrite enteropática(AE) (n=2), lúpus eritematoso sistêmico(LES) (n=1). O Adalimumab foi o biológico mais usado (n=14), seguido pelo Infiximab (n=
13), Etanercept (n=8), Abatacept (n=3), Rituximab (n=1), Tocilizumabe (n=1), Golimumab (n=1). A exposição total aos biológicos foi de 41
pacientes. Um total de dez pacientes suspendeu a droga sendo a razão mais comum para esta suspensão a presença de efeitos adversos (n=6) tais
como: psoríase, sinusite, ITU, pneumonia, alergia medicamentosa e urticária. Enquanto as outras 4 suspensões foram por conta de desejo de
gravidez e cirugia (n=2) e houve somente um caso de tuberculose no grupo dos biológicos mesmo sendo a cidade do Rio de Janeiro uma área de
grande incidência para tal doença. De um total de 51 pacientes, 39 foram tratados e 12 no grupo controle. Dentre estes, foram contabilizadas
quatro pemutações de fármacos, com sucesso. Embora recente, o estudo do registro BiobadaBrasil da SCMRJ já forneceu importantes dados
referentes aos efeitos adversos assim como sobre falha de tratamento. E ainda pelo uso de imunobiológicos ser uma modalidade de tratamento
nova necessita de estudos e registros específicos para conhecimento de efeitos deletérios de um tratamento a longo prazo.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

105

Titulo:

Análise da utilização de cateteres intravasculares reprocessados em hospitais

106

Autor(es) Camila Nascimento Rodrigues; Cristina Ferreira e Teixeira; Lahis Renata da Silva Paiva
E-mail para contato: crisfert@globo.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): cateteres, hemodinâmica, reprocessamento, cateteres reutilizados
RESUMO
No diagnóstico e tratamento de diversas patologias cardíacas são realizados procedimentos hemodinâmicos onde há necessidade do uso de
cateteres intravasculares. Visando uma redução de custos e menor descarte de materiais hospitalares, diversos hospitais brasileiros utilizam
cateteres de hemodinâmica reprocessados. Para uma reutilização segura é necessário realizar limpeza, teste de integridade e de funcionalidade,
desinfecção ou esterilização e controles de qualidade destes materiais, sendo fundamental o uso de protocolos que validem e padronizem cada
uma destas etapas. O objetivo deste trabalho é analisar a segurança da utilização de cateteres de hemodinâmica reprocessados no Brasil,
verificando os métodos empregados no reprocessamento e investigando se há padronização e validação de tais métodos. Para isto, está sendo
realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva, a partir de uma busca nas bases de dados Scielo e Pubmed. Como critérios de inclusão, foram
utilizados artigos científicos publicados entre 2000 e 2015, cuja abordagem incluía assuntos sobre o reprocessamento de cateteres intravasculares
de hemodinâmica e os métodos adotados em cada etapa. Foram utilizados os seguintes descritores em português e em inglês: reprocessamento,
esterilização + reprocessamento, limpeza + reprocessamento, cateter + hemodinâmica, validação + reprocessamento; hemodinâmica + cateter +
reprocessamento. A legislação brasileira relacionada com o assunto também foi utilizada como fonte de informação. Como resultado da pesquisa,
foram encontrados 215 artigos no Scielo e 406 no Pubmed, dos quais 27 tratavam do reprocessamento de cateteres intravasculares de
hemodinâmica e dos métodos adotados em cada uma de suas etapas. Após a leitura seletiva, foi realizada uma leitura analítica de 12 artigos, os
quais foram submetidos à leitura interpretativa. Será procedida a leitura analítica dos outros 15 artigos, para a organização das informações
relevantes. Os artigos examinados até o momento mostram que reutilizações subsequentes levam a mudanças na conformação dos cateteres e
alterações de funcionalidade. Foram encontrados estudos que relatam as condições inadequadas dos Centros de Esterilização, local nos hospitais
onde ocorre o reprocessamento, além do despreparo dos profissionais envolvidos no processo, bem como a falta de protocolos que validem e
padronizem cada etapa. Outro dado importante encontrado na literatura foi a falta de testes que analisem a eficiência de cada etapa do
reprocessamento, a fim de garantir que não existam resíduos que possam gerar infecções de corrente sanguínea ou alterações de integridade que
inviabilizem o uso dos cateteres. A segurança do uso de cateteres de hemodinâmica reprocessados depende principalmente da qualidade e do
rígido controle de cada uma das etapas necessárias ao reprocessamento. A literatura carece de maiores dados em relação à situação do
reprocessamento nos hospitais brasileiros, porém com as informações disponíveis, percebemos a falta de protocolos de padronização tanto por
parte da legislação como por parte dos hospitais, o que pode representar um risco à saúde dos indivíduos que fazem uso não só dos cateteres de
hemodinâmica como também de outros materiais reutilizados.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar a distribuição das veias lombares e eventuais variantes anatômicas destes vasos na região retroperitonial
pré-vertebral, assim como as distâncias das veias lombares aos vasos renais e também o calibre das veias lombares e de vasos adjacentes. Para
tanto, foram dissecados 16 cadáveres selecionados aleatoriamente no Laboratório Anatômico da Faculdade de Medicina de uma universidade do
Estado do Rio de Janeiro. A dissecção foi focada nas veias lombares, possíveis variantes, vasos adjacentes, e vasos renais. Em seguida, os
espécimes dissecados foram fotografados e submetidos à morfometria computadorizada. A análise estatística dos resultados será realizada por
meio do software GraphPad Prism™, versão 5. Posteriormente, será realizado um estudo comparativo entre às imagens tomográficas para análise
dos resultados. No estudo em questão, os resultados já compilados a partir da morfometria computadorizada revelaram que a menor distância
entre a veia renal e a veia lombar foi de 0,93 cm e a maior foi de 6,81 cm, apresentando como média 2,64. Em relação à largura da veia cava
inferior, o menor valor encontrado foi de 1,42 cm e o maior 2,76 cm, a média foi de 1,88 cm. Os resultados finais ainda estão em fase de análise
estatística, sendo esses os resultado parciais da pesquisa. A disposição anatômica das veias lombares, bem como suas diversas apresentações
variantes, pode surpreender mesmo os cirurgiões mais experientes, durante procedimentos retroperitoniais. Não são incomuns relatos de
hemorragia intraoperatória abundante, motivando hemotransfusão, durante cirurgias urológicas e ortopédicas, decorrentes da lesão iatrogênica
deste conjunto de veias. Em nosso estudo realizamos análise cadavérica da distribuição das veias lombares e suas possíveis variações, com especial
atenção àquelas relacionadas às veias renais. No mês de fevereiro de 2015 o projeto entrou na fase de mensuração computadorizada e fase de
análise de imagens tomográficas e, portanto ainda não existem resultados e conclusões finais, devido ao projeto ainda estar em andamento.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

106

Titulo:

Ativação do efeito hipoglicemiante do extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha linn. sozinho ou associado com
a glibenclamida, em modelo de diabetes em ratos

107

Autor(es) BEZERRA, I.Q; CORDEIRO-JÚNIOR, W.G., LIMA, T.P.O., ALMEIDA, H.C., NASCIMENTO, T.J., BARBOSA, M.M.F.L.,; GLAUCE
SOCORRO BARROS VIANA; PONTES, A.G.O., BANDEIRA, M.A.M; SAMYA DE ARAÚJO NEVES
E-mail para contato: samya@live.estacio.br
IES: ESTÁCIO FMJ
Palavra(s) Chave(s): Hybanthus ipecacuanha, Diabetes mellitus, Aloxano
RESUMO
O diabetes é, atualmente, uma das doenças mais prevalentes no mundo e a Organização Mundial de Saúde tem estimulado a investigação de
plantas medicinais potencialmente úteis como anti-diabéticas. A espécie Hybanthus ipecacuanha Linn (Ipeca) pertence à família Violaceae e é
conhecida popularmente como ipeca da terra, ou da praia branca. Embora seja uma das plantas de uso mais antigo no Nordeste, ainda não foi
submetida a estudos de validação e, por isso, seus constituintes químicos e suas propriedades farmacológicas são desconhecidas.O objetivo deste
estudo foi avaliar o potencial hipoglicemiante do extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha (Ipeca) sozinho ou associado a um hipoglicemiante
oral, Glibenclamida. A atividade hipoglicemiante foi avaliada no modelo de diabetes induzido por aloxano em ratos. Para isso foram utilizados
ratos Wistar machos (200- 250 g) e após 48h da administração do aloxano (50mg/kg, i.v.), foram feitas coletas de sangue, 1mL do plexo retroorbital de todos os animais para a determinação de glicemia. Os animais cuja glicemia foi igual ou superior a 250 mg/dL, foram divididos em
grupos de dez animais cada, para serem submetidos ao tratamento com o extrato de Ipeca, via oral, durante cinco dias. Os grupos tratados foram:
controle (água destilada 1mL/ kg/ animal); extrato de Ipeca na dose de 25 mg /kg; extrato de ipeca na dose 25 mg/kg associado com a
Glibenclamida na dose de 5 mg/kg e Glibenclamida na dose de 5 mg/kg. No quinto dia foram coletadas novamente amostras de sangue uma hora
após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/ dL). A atividade hipoglicemiante foi determinada pela
diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os dados foram analisados através do teste t Student (comparando-se os valores de cada
grupo, antes e depois do tratamento) com p < 0.05(aprovação do CEUA-ESTÁCIO/FMJ: protocolo 2014.1, processo 006). Os resultados mostraram
que o extrato aquoso de Ipeca na dose de 25mg/ kg (390,5 ± 34,8 início e 230,8 ± 29,1 final) e extrato de ipeca na dose 25 mg/ kg associado com a
Glibenclamida (404,7 ± 40,9 início e 196,3 ± 26,8 final) promoveu alteração na glicemia sendo capaz de reduzir de modo significativo em 41% e
52% a glicemia dos animais respectivamente, quando comparadas com o grupo tratado apenas com a Glibenclamida 5mg/ kg (407,8 ±3 7,6 início e
261,9 ± 29,3 final) que reduziu em 36% a glicemia dos animais e o grupo controle (348±30,1 início e 262,6±18,9 final) no qual a redução da
glicemia foi de 24%. O extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha provavelmente tem o seu mecanismo de ação semelhante ao da Glibenclamida,
em virtude da potencialização do seu efeito hipoglicemiante pela Sulfoniluréia. Este grupo de drogas possui um receptor localizado na membrana
plasmática das células beta pancreáticas e a ligação ao receptor produz fechamento de canais de potássio dependentes de adenosina trifosfato
(ATP) ocorrendo despolarização da membrana plasmática e aumento do influxo de cálcio. O aumento do cálcio intracelular sinaliza a secreção de
insulina pelo pâncreas. Assim, o extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha mostrou-se efetivo como uma possível opção terapêutica no
tratamento de hiperglicemia, associada ao Diabetes mellitus Tipo II.
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RESUMO
A isquemia cerebral é uma lesão cerebral irreversível e com subsequente disfunção neurofisiológica, incluindo motricidade, aprendizagem,
memória e depressão. A depressão pós-isquemia está entre as consequências neuropsiquiátricas mais frequentes de acidente vascular cerebral. A
isquemia resulta em uma perda quase imediata de oxigênio e glicose para o tecido cerebral, determinando uma cascata isquêmica, caracterizada
por ativação de receptor de glutamato, aumento do cálcio intracelular e estresse oxidativo, responsáveis pela lesão neuronal. A Spirulina platensis
(Arthrospira) é uma microalga com ações antiviral, anticancerígena, hipocolesterolêmica, anti-diabética e antioxidante. Por suas propriedades
antioxidantes, estudos têm demonstrado um potencial efeito neuroprotetor. O objetivo deste trabalho foi: avaliar a ação neuroprotetora do
extrato aquoso de S. platensis (SP) na isquemia cerebral global, através de estudos comportamentais de campo aberto, rota rod e nado forçado. O
trabalho foi aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-008). Ratos machos wistar adultos (200-250g) foram submetidos ao modelo
de isquemia cerebral transitória por oclusão bilateral das carótidas durante 30 min, seguida de reperfusão. O grupo falso-operado (FO) foi
submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo clampeamento das carótidas. Após o procedimento cirúrgico, os animais foram tratados com S.
platensis durante 7 dias nas doses de 25 e 50mg/Kg, v.o. Os animais (n= 5 a 6) foram distribuídos em grupos: falso-operado (FO), com isquemia
não tratado (ISQ), com isquemia tratado nas doses de 25 (ISQ+SP25) e 50 mg/kg (ISQ+SP50). Após sete dias os animais foram avaliados no teste
do campo aberto (número de cruzamento por 5 minutos), rota rod (número de quedas por 60 segundos) e nado forçado (tempo de imobilidade
por 5 minutos). Os dados foram avaliados por ANOVA, seguido do Newman-Keuls como post hoc, considerados diferenças para p<0.05. A
avaliação da coordenação motora pelo teste do rota rod, mostrou que o grupo com isquemia não tratado (ISQ, 2,2±0,4, n=5) apresentou um
aumento de 5,5 vezes o número de quedas em relação ao grupo FO (0,4±0,2, n=5) e esses valores foram revertidos após tratamentos com a S.
platensis nas doses de 25 (0,6±0,3, n=6) e 50 mg/kg (1,3±0,3, n=6). O teste do campo aberto não mostrou alterações na atividade locomotora dos
animais, não ocorrendo diferenças entre os grupos estudados. A atividade antidepressiva avaliado pelo teste do nado forçado mostrou que o
grupo ISQ (185,7±9,5, n=6) apresentou um aumento em torno de 42% no tempo de imobilidade (por 5 min) em relação ao grupo FO (130,6±13,9,
n=5). O tratamento com S. platensis nas doses de 25 (72,3±13,4, n=6) e 50 mg/kg (81,8±5,6, n=6) reverteu esse parâmetro. A Spirulina platensis foi
capaz de reverter as alterações de coordenação motora em ratos com isquemia cerebral; bem como, a depressão, sintoma não motor de
ocorrência frequente
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RESUMO
O ser humano se deloca por sobrevivência, ocupação ou recreação há mais de 60.000 anos. Nas últimas décadas, o número de viagens tem
aumentado de forma significativa, atingindo a marca de um bilhão em 2012, segundo a UNWTO. Esse fato, associado à facilidade para os
deslocamento, que permite que se alcance praticamente qualquer lugar do globo em menos de 36 horas, faz com que os viajantes sejam uma
fonte potencial para introdução ou reintrodução de doenças. Neste contexto surge a Medicina de Viagem, tendo como objetivo principal a saúde
do viajante e suas consequências pessoais e coletivas. No aconselhamento pré-viagem, a partir do conhecimento do viajante (história clínica e
vacinal) e da viagem (roteiro, condições de hospedagem, atividades), se identifica os riscos potenciais e as medidas profiláticas adequadas. Para
atingir tais objetivos, a adesão às medidas orientadas é essencial. No entanto, o grau de adesão varia com a disciplina do viajante, pré-conceitos,
duração da viagem e efeitos colaterais de medicamentos e vacinas. As falhas na adesão ocorrem e podem contribuir para que o viajante adoeça. O
objetivo deste estudo é avaliar o grau de adesão às orientações profiláticas da consulta pré-viagem (uso de repelente, cuidado com água e
alimentos, quimioprofilaxia de malária, uso de acetazolamida e vacinas prescritas), os possíveis efeitos colaterais das medicações prescritas e a
frequência de adoecimento dos viajantes atendidos no ambulatório do Cives – UFRJ. A metodologia é de um estudo descritivo no qual os pacientes
são selecionados a partir do banco de atendimento do Cives-UFRJ, sendo feito contato telefônico para preenchimento do questionário de adesão.
Dos 37 viajantes procurados por telefone, 27 responderam ao questionário. A média de idade foi de 34 anos, sendo 59% mulheres. A principal
motivação da viagem foi o turismo (59%) e o principal destino Peru e Bolívia (33%). As orientações foram consideradas essenciais por 44% dos
viajantes e muito úteis por outros 44%. Quanto à adesão, 66% refere adesão à muitas orientações e 33% à todas. 90% considerou fácil seguir às
orientações propostas. Com relação à profilaxia de malária, 64% informou não ter falhado nenhuma dose e 7% refere falha em mais da metade
das doses, sendo a mefloquina o medicamento mais utilizado (67%). A utilização de repelentes foi aderida integralmente por 37% e nunca por 4%.
Das 82 vacinas prescritas, 27% não foi realizada. A adesão à acetazolamida foi de 100%. 48% (13) dos viajantes relatou algum episódio de
adoecimento. A diarreia ocorreu em 29,6% dos viajantes, correspondendo ao agravo mais prevalente (62% do total de adoecimento). A alteração
durou menos de 24h em 56% dos casos. 3 viajantes (23%) precisaram procurar atendimento médico e 1 (8%) precisou de internação devido a mal
de altitude. A correlação entre adesão e adoecimento foi prejucada pelo número limitado de viajantes. A consulta pré-viagem permite que o
viajante seja orientado sobre os potenciais riscos aos quais será exposto. Apesar da consulta ter duração de aproximandamente 60 minutos, a
maior parte destinada à análise dos risco e às orientações de comportamento profilático, falhas de adesão ainda são observadas. Nesse
levantamento, observamos também uma mudança nos destinos dos viajantes atendidos. O continente Africano, que sempre esteve como
primeiro, cedeu lugar à América do Sul (Peru/Bolívia), possivelmente em função da epidemia de Ebola. A principal justificativa para não adesão às
vacinas foi relacionada à indisponibilidade na rede pública. A diarreia, como enfatizado em toda a literatura, é o agravo mais prevalente em
viajantes, no entanto, observamos índices menores que a média observada na literatura (40% a 70%), possivelmente devido ao tempo investido
com as orientações para evitar contaminação através de água e alimentos. Na ocorrência de um agravo, os viajantes demonstraram estar mais
orientados para lidar com a situação.
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RESUMO
A introdução de novas tecnologias e métodos de ensino tem contribuído para a inserção precoce dos estudantes de medicina nas atividades
práticas, visando desenvolverem as competências exigidas pelo projeto pedagógico do curso. Umas das principais dificuldades encontradas para o
ensino da Semiologia Médica é a falta de padronização, além da escassa disponibilidade de cenários de aprendizagem para uma formação médica
de qualidade. O uso de técnicas de simulação fornece ao estudante a oportunidade de adquirir habilidades variadas, com possibilidade de
repetição em ambientes controlados, até atingir o domínio necessário para o contato com o paciente. Além do fato de não expor pacientes a
situações de risco ou desconforto, como poderia ocorrer em cenários reais, quando ainda inexperientes. Neste contexto, a Liga Acadêmica de
Semiologia Médica de uma universidade no Estado do Rio de Janeiro tem sido instrumento de suma importância para o incremento da formação
médica de seus integrantes, bem como de toda a comunidade acadêmica. Com essa missão, a Liga tem promovido diversas atividades práticas. O
objetivo deste projeto foi: avaliar a importância da simulação como método de aprendizagem de semiologia no “I Curso do Exame Físico do
Aparelho Respiratório”, realizado por essa Liga na Semana Científica de Medicina da universidade em questão. Foi aplicado um questionário
fechado, formatado na plataforma Google Docs®, contendo sete questões, aos participantes do curso, após a realização do mesmo. Dos 24
questionários enviados, 22 retornaram respondidos. Dentre os participantes, 36,4% cursam o 6º período, 40,9% o 7º e 22,7% o 5º. Entre os
participantes da pesquisa, 68,2% nunca haviam participado de um curso prático com simulação. Dos sons respiratórios normais, 86,4% dos
participantes eram capazes de identificar o som vesicular, 36,4% o broncovesicular e 22,7% o brônquico tubular. Dentre os resultados, observouse que antes do curso, 31,8% dos participantes declararam saber identificar ruídos adventícios na ausculta pulmonar. Após o curso, 100% dos
acadêmicos disseram ser capazes de identificar os achados auscultatórios patológicos, representando um incremento de 68,2%. Foi observado
que, antes do curso ministrado pela Liga Acadêmica, mais da metade dos participantes eram capazes de identificar os sons fisiológicos, enquanto,
apenas, aproximadamente, 30% tinham a capacidade de identificar ruídos patológicos. Após o curso, observou-se um incremento significativo do
percentual de reconhecimento dos sons patológicos, com a totalidade dos participantes sendo capazes de identificá-los. Ainda que os sons dos
simuladores não sejam idênticos aos sons encontrados nos pacientes, eles permitem aos alunos o treino auditivo, de forma repetitiva,
favorecendo a identificação, reconhecimento e diferenciação dos achados auscultatórios. A importância da simulação como método
complementar de aprendizado é notória e contribui para a uniformização do ensino semiológico, sendo oportuno estimular o uso dessa estratégia
pedagógica nos cursos da área da saúde.
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RESUMO
Os profissionais de saúde estão, com frequência, expostos a riscos ocupacionais. Dentre os riscos infecciosos, destacamos os acidentes perfuro
cortantes e as doenças imunopreveníveis como varicela, sarampo e coqueluche, que ameaçam profissionais não vacinados. Esses riscos, em sua
maioria, podem ser evitados com o uso de medidas adequadas de biossegurança e por meio da proteção vacinal. Os estudantes de medicina
encontram-se expostos a partir do momento em que se inserem nos ambientes de prática e passam a ter mais chance de entrar em contato com
indivíduos portadores ou doentes. Para que se possa quantificar o grau de risco à exposição, se faz necessário avaliar a frequência de exposição,
bem como o conhecimento e uso das medidas de biossegurança. Para estabelecer medidas profiláticas cabíveis como vacinas, é essencial que se
avalie a situação vacinal do profissional. O objetivo deste estudo é avaliar a situação vacinal dos estudantes de medicina da Universidade Estácio
de Sá, indicando vacinas e sorologias necessárias. Avaliar o conhecimento desses estudantes sobre medidas de biossegurança e mecanismos de
transmissão de hepatite B e HIV, e a frequência dos acidentes com material biológico, prestando orientação sobre o tema, quando necessário. No
período de setembro a dezembro de 2014 foi realizada busca ativa dos alunos para que fosse avaliada a caderneta de vacinação e os
conhecimentos sobre biossegurança. Num segundo momento os alunos foram orientados sobre os imunobiológicos indicados, de acordo com
cada situação, bem como sobre os exames sorológicos recomendados. Foram entrevistados 37 alunos. A maioria mulheres (70%), pertencentes
aos primeiros quatro períodos do curso (86%), com idade média de 22 anos. Dentre eles, 58% não possuíam comprovante de situação vacinal, mas
relatavam a vacinação na infância. Em relação à vacinação contra Hepatite B, 27% dos estudantes não haviam iniciado o esquema, 58%
comprovaram esquema vacinal completo, mas, destes, apenas 5 haviam realizado o anti-HBs para comprovação da soroconversão, um deles com
títulos abaixo de 10UI/mL. Como auxilio para avaliação de suscetibilidade a riscos infecciosos desses futuros profissionais de saúde, foram
solicitadas sorologia para hepatite A para 25 estudantes (68%) e antiHBs para 24 (65%). Após a avaliação da situação individual de cada
participante, foram indicadas vacinas para: hepatite B (27%), dT (11%), dTp-acelular (43%), varicela (5%), tríplice viral (19%), meningocócica (27%)
e hepatite A (6%). Em relação aos conhecimentos de biossegurança, 18% dos estudantes do 1º e 4º períodos não conheciam a forma de
transmissão da hepatite B e 62% dos estudantes do 1º período desconheciam todas as medidas de biossegurança. Um aluno do 1º período e dois
do 4º período já participam de procedimentos invasivos. Um deles, do 4º período, relatou exposição a material biológico. Embora a cobertura
vacinal venha aumentando nos últimos anos, assim como a inclusão de vacinas no calendário do Ministério da Saúde, ainda é significativa a
parcela de estudantes com histórico de imunização incompleta. Isso leva a que profissionais ou estudantes, inseridos no ambiente hospitalar,
estejam desprotegidos contra riscos aos quais possam estar expostos. Isso reforça a importância do trabalho e da busca ativa para atualização do
calendário de vacinação nesse grupo. Além disso, é fundamental que orientações sobre medidas de biossegurança sejam reforçadas desde os
períodos iniciais.
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RESUMO
Sabe-se que o diabetes na gestação quando não controlado adequadamente pode resultar em graves complicações maternas, obstétricas e fetais.
Pode interferir na fertilização e implantação, com destaque especial para a sua influência na organogênese, podendo aumentar o risco de aborto
precoce, malformações congênitas, além de óbito intra-uterino, macrossomia fetal, asfixia perinatal e outras complicações neonatais como
hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia e síndrome do desconforto respiratório. Além disso, o DM descompensado aumenta a
probabilidade de complicações maternas (como agravamento da retinopatia e nefropatia diabéticas pré-existentes) e obstétricas (como
polidrâmnio, ruptura prematura de membranas, parto prematuro, toxemia gravídica e maior frequência de cesarianas). Apesar desse risco
aumentado, menos da metade das mulheres com diabetes tem gestações planejadas e a contracepção geralmente não é discutida com os
profissionais de saúde. Em um estudo realizado no Reino Unido com mulheres com diabetes entre 16 e 44 anos, 36% relataram não ter recebido
informações sobre contracepção no último ano por qualquer profissional de saúde e 36,34% não haviam usado qualquer tipo de contracepção nos
últimos 12 meses. Também foram entrevistados médicos especialistas em diabetes, sendo que a maioria relatou que acreditava que orientações
sobre contracepção e métodos contraceptivos era papel do médico generalista, da enfermeira ou do posto de saúde da família. Alguns desses
médicos também referiram que não tinham conhecimento ou que estavam desatualizados sobre o assunto e por isso não abordavam esse tema
com as mulheres. Este trabalho teve como objetivos: PRIMÁRIO Avaliação do aconselhamento pré-concepcional em mulheres diabéticas
atendidas nos ambulatórios do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE). SECUNDÁRIOS - Avaliar o atendimento dos
médicos endocrinologistas do IEDE em relação à abordagem do planejamento gestacional e prescrição de métodos contraceptivos; avaliar a
percepção desses médicos em relação ao seu próprio conhecimento acerca do aconselhamento pré-concepcional das mulheres com DM. Foi
realizado um estudo observacional, transversal, no qual foram recrutadas de forma consecutiva pacientes do sexo feminino com DM que
frequentem os ambulatórios de diabetes do IEDE. No dia da consulta da paciente no Instituto, após a autorização e assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), foi aplicado um questionário com 39 perguntas com duração de aproximadamente 15 minutos por um
dos pesquisadores, em um ambulatório reservado, na presença apenas do entrevistador, respeitando a privacidade do entrevistado. A qualquer
momento a entrevista poderia ter sido suspensa caso fosse o desejo da paciente. Se a entrevistada for uma adolescente (segundo a Organização
Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos), o responsável pela adolescente deveria assinar o TCLE.
Se a adolescente desejasse e o responsável permitisse, a entrevista poderia ser realizada na presença apenas da adolescente, desde que ela possua
capacidade de discernimento, o que vai de acordo com o artigo 74 do código de ética médica ("É vedado ao médico revelar sigilo profissional
relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento,
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente"). Vale mencionar que o pesquisador que aplicou o questionário fez somente as
perguntas e anotou as suas respostas, sem realizar qualquer tipo de intervenção ou comentário. Até o momento, já obtivemos os seguintes
resultados, ainda parciais, de 49 pacientes entrevistados: 63,26% eram pacientes com DM tipo 1; 10,2% eram DM do tipo 2, 6,12% tinham LADA
(Latent Autoimune Diabetes of Adult); 4,08% possuíam MODY (Maturity Onset Diabetes of the Youth). Idade média de 26,6 anos; duração média
do DM de 10,16 anos; 57,14% estavam em uso de métodos anticonceptivos e mais da metade das gestações foi não planejada.
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RESUMO
A identificação de fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é o primeiro passo na prevenção dessa doença, de
grande impacto individual e social. A frequência do diabetes mellitus atingiu proporções epidêmicas na maioria dos países, com crescente
acometimento de indivíduos mais jovens. É a quinta principal causa de morte no mundo e parcela importante desses óbitos é prematura. Quanto
ao DM2 a maioria dos indivíduos apresenta síndrome metabólica, com obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia. Dessa forma,
medidas de intervenção, além de prevenirem o surgimento de DM2, estariam também evitando doenças cardiovasculares e reduzindo a
mortalidade. Há evidências de que alterações no estilo de vida associam-se a uma acentuada redução na incidência de DM2, em especial nos
indivíduos com fatores de risco. O objetivo deste estudo foi identificar a incidência e a prevalência de fatores de risco para desenvolvimento de
DM2 em estudantes de medicina e conscientizar a respeito da importância da prevenção da doença. Para tanto, durante a I Semana Científica de
Medicina da Universidade Estácio de Sá, os alunos da Liga Acadêmica de Endocrinologia organizaram um evento denominado “Sendo Diabético
por 1 dia”. Um questionário da Sociedade Americana de Diabetes denominado “Are you at risk for Type 2 Diabetes” foi aplicado nos estudantes de
medicina que participaram do evento. Os fatores analisados pelo teste incluíam: idade, sexo, história de diabetes gestacional, história familiar de
diabetes mellitus, hipertensão, sedentarismo e índice de massa corporal (IMC). Os alunos com 5 ou mais pontos foram consideradas de alto risco e
aconselhadas a procurar um clínico geral para acompanhamento. Foram avaliados 57 alunos do curso de Medicina, sendo 71,9% do sexo feminino.
A média de idade da amostra foi de 24,5 anos (± 2,93), período da graduação 6,78 (± 2,32), IMC de 23,72 (±3,46). Em relação ao teste da
Sociedade Americana de Diabetes, 2 alunos somaram 4 pontos, 11 alunos somaram 3 pontos, 13 alunos somaram 2 pontos, 23 alunos somaram 1
ponto e 8 alunos não somaram nenhum ponto. Dessa forma, todos os alunos da amostra eram de baixo risco para o desenvolvimento de DM2 no
momento do teste. O sedentarismo foi o fator de risco mais prevalente, estando presente em 52,6%. Possuíam história familiar para DM2 38,6%
dos alunos e para doença arterial coronariana 38,6%. Do total, 8,8% eram portadores de HAS. O sedentarismo, fator de risco mais prevalente no
estudo, é um fator de risco modificável, com grande impacto no risco de desenvolvimento de DM2. O Diabetes Prevention Program mostrou uma
redução de 58% na incidência de casos de diabetes com o estímulo a uma dieta saudável e a prática de atividades físicas, sendo essa intervenção
mais efetiva que o uso de metformina. Isso reforça a importância da conscientização a respeito da doença e suas formas de prevenção. O DM2 é
uma causa importante de morbi-mortalidade na população. A prevenção primária tem grande impacto na redução da incidência do DM2 e no
desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Dessa forma, maneiras de identificar pessoas de risco e informar a respeito da doença devem ser
incentivadas.
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RESUMO
A nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento e para garantia de melhor qualidade de saúde de um indivíduo. Estudos mostram que
a restrição proteica durante a gestação programa metabolicamente o indivíduo para o desenvolvimento de doenças crônicas na idade adulta ,
visto que as vias metabólicas modificadas no período embrionário, podem se manter alteradas durante toda a vida, ocasionando doenças que
afetam principalmente coração e rim, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica. O objetivo deste estudo foi quantificar
estereologicamente o rim de ratos machos e fêmeas submetidos a restrição proteica gestacional. Ratos Wistar, gerados por mães que receberam
dieta normoproteica (NP) e hipoproteica (HP), foram estudados nas idades de 0, 10, 90 e 180 dias pós-natais (dpn). Os animais de 90 e 180 dpn
tiveram a pressão arterial sistólica aferida por pletismografia da artéria da cauda. No dia da eutanásia, os animais foram aferidos biometricamente,
anestesiados com thiopental (15 mg/Kg-1 intraperitonealmente), os rins foram retirados e o volume foi aferido pelo método de Scherle. As
lâminas produzidas em um laboratório de histologia foram fotografadas e analisadas estereologicamente, onde a densidade volumétrica (Vv) dos
néfrons e o e volume glomerular médio (VOL(glom)) foram calculados. Na análise dos resultados da biometria e estereologia de ratos, foi
observado que o grupo restrito apresentou baixo peso ao nascer e menor comprimento rostro-anal, comparando-o ao controle. Com relação a
densidade volumétrica do nefrón das idades estudadas os dados não revelaram diferenças expressivas entre os grupos restrito e controle. Porém
os animais restritos durante a gestação nasceram com densidade numérica significativamente menor do que os animais que tiveram dieta
normoproteica durante a gestação, além de apresentarem volume médio glomerular maior no grupo restrito do que no grupo controle, uma
maneira de compensar o número inferior de néfrons para filtração sanguínea. A partir do conhecimento atual, a restrição proteica gestacional
causa um aumento da pressão arterial, favorecendo o desenvolvimento de doença renal na fase adulta, devido a diminuição do número de
néfrons e hipertrofia glomerular, o que induz a insuficiência renal.
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RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda patologia neurodegenerativa mais prevalente, caracterizada por degeneração progressiva de neurônios
dopaminérgicos da substância negra pars compacta, levando à disfunção motora progressiva e sintomas não-motores, como a depressão. Propõese que o ômega-3 tenha um potencial neuroprotetor na DP, por seus efeitos antioxidante e anti-inflamatório. Avaliar o efeito neuroprotetor do
ômega-3 em modelo experimental de DP, através de estudos comportamentais e da imunomarcação para tirosina hidroxilase (TH). O trabalho foi
aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-007). 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 ômega-3 (W3) nas doses de 10, 20 e 100
mg/kg (vo). Os animais (n= 5 a 10) foram distribuídos em grupos: falso-operado (FO), 6-OHDA, 6-OHDA+W3(10), 6-OHDA+W3(20) e 6OHDA+W3(100). Após serem submetidos a cirurgia estereotáxica, os animais foram tratados com W3 durante 14 dias. Os grupos 6-OHDA e FO
foram tratados com veículo (cremophor a 1%, 1 ml/kg, vo). Após este período os grupos foram avaliados pelos testes de rotações induzidas pela
apomorfina, campo aberto, rota rod e nado forçado. Logo após foram submetidos a eutanásia por decapitação, seguida de retirada dos encéfalos
e realização de cortes sagitais de corpo estriado para estudo imunohistoquímico para TH. Foram utilizados o teste t- Student e ANOVA, seguido do
Newman-Keuls como post hoc e as diferenças foram consideradas para p<0,05. O campo aberto evidenciou-se uma redução de 61% na atividade
locomotora (nº cruzamentos/5 min) no grupo lesionado (6-OHDA) (5,0±1,7, n=7), quando comparado ao FO (12,9±1, n=9), e esse comportamento
foi revertido no grupo lesionado tratado com W3 nas doses de 10 (10,0±0,9, n=9), 20 (8,3±1,6, n=7) e 100 mg/kg (8,5±2,4, n=8). No teste do rota
rod o grupo lesionado (6-OHDA, 2,4±0,5, n=5) apresentou um aumento de 4,3 vezes o número de quedas em relação ao grupo FO (0,5±0,2, n=9) e
esses valores aproximaram-se ao do FO após tratamentos com W3. No teste do nado forçado o grupo 6-OHDA (220,1±17,0, n=7) apresentou um
aumento de 1,6 vezes no tempo de imobilidade (por 5 min) em relação ao FO (137,7±9,4, n=7). O tratamento com W3 nas doses de 10 e 20 mg/kg
reverteu esse parâmetro, o que não ocorreu na dose de 100 mg/kg (232,0±8,2, n=8). Enquanto o grupo FO não apresentou nenhum
comportamento rotacional, no grupo lesionado ocorreram 122,9±37,3 (n=7), rotações por hora. Os grupos lesionados e tratados com W3 nas
doses de 10, 20 e 100 mg/kg apresentaram 27,6±8,2 (n=10), 25,1±11,1 (n=7), 64,0±27,9 (n=7) rotações por hora, respectivamente. A análise
imunohistoquímica para TH, no corpo estriado direito, mostrou uma intensa imunomarcação (densidade ótica) no grupo FO, que foi drasticamente
reduzida do grupo lesionado por 6-OHDA (97,5%). Essa redução foi revertida após tratamento com o W3 nas doses de 10 (30%) e 20 mg/kg (4,4%).
O ômega-3 foi capaz de reverter as alterações comportamentais motoras e em baixas doses, a depressão, sintoma não motor de ocorrência
comum nos pacientes com DP. Além disso, a redução da imunomarcação para TH em animais lesionados foi completamente revertida após o
tratamento com ômega-3, evidenciando seu potencial
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RESUMO
O trauma é uma das principais causas de óbito na população entre 5 e 44 anos, e corresponde a 10% do total de mortes no mundo. Os prejuízos
socioeconômicos alcançaram mais de um bilhão de reais em 998.994 internações por atendimento de causas externas. Ocorre 1,7 milhão de casos
de trauma crânio-encefálico (TCE) nos EUA por ano, com 52 mil mortes e 275 mil hospitalizações. A mortalidade pode chegar até 97% quando
acometem crianças1,5 e 6,2 milhões de europeus apresentam pelo menos uma sequela após TCE. A magnitude que os acidentes de transporte
terrestre apresentam em todo o mundo, fez com que os organismos internacionais [Nações Unidas, Banco Mundial e Organização Mundial de
Saúde (OMS)]se reunissem. Estabeleceram iniciativas para alertar e promover medidas de prevenção e tratamento, reunidas no “Informe mundial
sobre prevenção dos traumatismos causados pelo trânsito”. O TCE é encarado contemporaneamente como uma doença urbana. No Brasil, das
internações por causas externas, 77 mil foram por acidentes de motocicletas, com mortalidade de 2,48%. Este trabalho procura analisar o
desfecho clínico das vítimas de acidente com motocicleta, que fizeram uso ou não de capacete. Foram analisadas a alteração do desfecho clínico
do TCE por acidente de motocicleta pelo uso de capacete no momento do acidente. Foram coletados dados do Centro de Terapia Intensiva 2 do
Hospital Municipal Souza Aguiar (CTI-HMSA), uma unidade intensiva pública na cidade do Rio de Janeiro, de vitimas de acidente de motocicleta,
entre maio de 2014 e abril de 2015. Pesquisou-se relatos que informassem a utilização de capacete no momento do acidente. Uma vez que o
paciente foi classificado: com ou sem capacete no momento do acidente, foram obtidos idade e sexo, informação sobre o Escala de Coma de
Glasgow (ECG) na sua admissão, no CTI2, informação sobre indicação e realização de craniotomia, dias de internação, dia da alta, transferência ou
óbito. Após a coleta, os dados foram quantificados para elaboração dos resultados. 9 pacientes preencheram os critérios. A idade média foi 29,3
anos, 6 não usavam capacete. A ECG média sem capacete=5,4 e com capacete=12. 1 paciente sem capacete foi submetido à craniotomia
descompressiva e outro à drenagem de hematoma. O tempo de internação media =31,5 nos pacientes sem capacete e 7,7 dias com capacete.
Houve 2 óbitos (33%) entre os que não usavam capacete. Apesar da pequena casuística, observou-se que os pacientes com capacete apresentam
melhor ECG de entrada, menor tempo de internação, menor indicação/realização de craniotomia e ausência de óbitos, comparados aos pacientes
sem capacete. Conclui-se que o uso do capacete salva vidas e altera significativamente o prognóstico no quadro do TCE. É necessário reforçar a
importância do uso do capacete para proteger as vidas, com pretendemos alertar por meio deste trabalho.
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RESUMO
Reconhecida como um importante problema de saúde pública, a osteoporose é uma doença caracterizada por baixa massa óssea e deterioração
da microarquitetura do tecido ósseo, o que leva a fragilidade óssea e consequente aumento no risco de fratura. Assim, o diagnóstico e a
prevenção tem atraído considerável atenção, baseando-se na avaliação quantitativa da densidade mineral óssea utilizando métodos radiológicos
que apresentam alto custo e expõe o paciente a radiação ionizante. Desta forma, por usar energia não ionizante e ter um custo operacional baixo
comparado aos radiológicos, a caracterização quantitativa por ultrassom em tecidos biológicos é uma alternativa bastante estudada. Com o intuito
de prover rastreabilidade metrológica e garantir o uso seguro do ultrassom aplicado ao diagnóstico e tratamento clínico de lesões ósseas, o
presente trabalho propõe validar um método de caracterização da velocidade de propagação ultrassônica em osso trabecular. Para tal, os
resultados experimentais foram comparados com aqueles obtidos a partir de simulação numérica da propagação da onda ultrassônica através de
imagem virtual de quatro estruturas porosas parametrizáveis ao tecido ósseo trabecular. Foram realizadas simulações numéricas 2D utilizando o
programa SimSonic 2D (Laboratoire d'Imagerie Biomédicale, Universidade de Paris 6, França). Os modelos numéricos para as simulações foram
obtidos através de imagens virtuais geradas no projeto para impressão 3D das estruturas porosas (phantoms), sendo denominados de acordo com
as características de tamanho de poro e espessura do filamento (em mm), respectivamente: A_2.5_0.5, A1_0.5_0.5, B_2.5_0.2 e B1_0.5_0.2. Para
os experimentos, utilizou-se um tanque acústico com água destilada a 23°C, e dois transdutores de imersão com frequência nominal central de 2
MHz, um com 6 mm de diâmetro e distância focal (FD) de 12 mm, e o outro com 19 mm de diâmetro e FD de 122 mm. Os transdutores foram
posicionados separados por uma distância de 85 mm e a 35 mm de distância da amostra. O método utilizado foi transmissão-recepção, onde um
pulsador (5052PRX Sofranel®) foi usado para excitar o transdutor de transmissão com 1 µJ e ganho de 26 dB. O sinal foi recebido por um
osciloscópio (5900PR Panametrics®) e digitalizado por uma placa de aquisição DC240 (Agilent® U1069A-003). Para processamento e análise dos
sinais, foi desenvolvido um software em LabView. Os resultados experimentais para as diferentes estruturas avaliadas mostraram que a velocidade
de propagação ultrassônica varia de acordo com o aumento do volume de porosidade da estrutura, sendo a menor velocidade encontrada para B_
2.5_0.2 de 1520,32 m/s e incerteza expandida (U) de 0,33 m/s, e a maior para A1_0.5_0.5 foi de 1886,86 m/s e U de 0,38 m/s. O mesmo
comportamento é observado em ossos trabeculares quanto a velocidade de propagação ultrassônica. Observa-se assim que os phantoms
desenvolvidos, apesar de apresentarem estrutura isotrópica, podem ser correlacionados à caracterização ultrassônica do osso trabecular. Também
foi observado que as velocidades de propagação ultrassônica experimental para as estruturas de tamanho de poro de 2,5 mm foram similares às
velocidades simuladas. Os resultados apontam para concordâncias entre os sinais simulados e experimentais. Novas simulações variando
parâmetros de entrada serão realizadas para confirmação dos resultados obtidos e validação do método ultrassônico proposto.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

112

Titulo:

Conhecimentos e expectativas de estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá sobre os riscos de
acidentes com material biológico

113

Autor(es) Carolina Alencar de Souza Seixas Damasceno; Damião Carlos Moraes dos Santos
E-mail para contato: damiao.santos@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): riscos biológicos, estudantes de medicina, vírus da hepatite B, nível de conhecimento, profilaxia
RESUMO
Estudantes da área da saúde estão sob o risco constante de contato com material biológico, os quais podem levar a exposição a agentes
infecciosos, dentre eles, o vírus da hepatite B (HBV). Entre esses estudantes, os riscos de exposição a agentes infecciosos também são fator de
preocupação, que podem gerar aflições e insegurança durante o contato com pacientes, podendo levar desconforto ao paciente, além de
deficiências no aprendizado. Isso pode estar associado ao grau de conhecimento dos estudantes sobre os reais riscos de exposição a material
biológico e sobre as medidas profiláticas disponíveis em casos de acidentes com perfurocortantes. O objetivo do presente estudo é avaliar o nível
de conhecimento e as expectativas dos alunos de medicina, durante os períodos de internato, sobre os riscos de exposição a material biológico e
sobre as medidas profiláticas disponíveis com relação à hepatite B. Trata-se de um estudo transversal do tipo exploratório, desenvolvido com uma
abordagem quantitativa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá – protocolo n° 873.492. A população do
estudo foi composta por alunos do curso graduação em medicina da Universidade Estácio de Sá, que estão cursando o internato. Foram incluídos
na pesquisa 48 alunos, sendo que todos os voluntários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Para a coleta de dados,
foi aplicado um questionário semiestruturado, com perguntas relacionadas aos conhecimentos dos alunos sobre os riscos da exposição
ocupacional a material biológico, sobre as medidas profiláticas disponíveis, estado vacinal e histórico de ocorrência de acidentes prévios com
material biológico. Os dados obtidos foram analisados pelo programa EPI info 7 (CDC, Atlanta, USA). Os resultados parciais demonstram que, do
total de 48 alunos incluídos na pesquisa, 46 (95,8%) afirmaram ter conhecimento sobre os riscos de transmissão de doenças em casos de acidentes
com material biológico nos serviços de saúde. Quando questionados a respeito dos conhecimentos sobre as medidas profiláticas após acidentes
com material perfurocortante, 26 (54,1%) dos alunos responderam que conheciam essas medidas. Do total de alunos da pesquisa, 5 (10,4%)
relataram já ter se envolvido em acidente com material biológico, entre esses 5 alunos, apenas 2 (40%) afirmaram ter completado esquema
vacinal contra a hepatite B; somente 3 (60%) informaram que fizeram os procedimentos de profilaxia necessários após o acidente e 2 (40%)
relatam não ter feito nenhum procedimento. Do total de participantes da pesquisa, 34 (70,8%) afirmaram ter completado o esquema vacinal
contra a hepatite B. Dessa amostra, 11 (32,3%) estudantes fizeram a sorologia e 23 (67,7%) não a fizeram. Do total de participantes, 27 (56,2%)
alunos afirmaram já ter prestado atendimento a paciente portador de alguma infecção transmitida por via parenteral, sendo que 10 (37 %)
relataram ter sentido medo durante os procedimentos. Esses dados apontam que é necessário reforçar entre os alunos da área de saúde, os
conhecimentos sobre as medidas profiláticas em casos de acidentes com material biológico. Apesar da maioria dos alunos ter conhecimento sobre
as medidas de precaução necessárias, no cenário prático ainda observa-se a insegurança de alguns acadêmicos ao realizar procedimentos com
perfurocortantes. A melhor informação a respeito dos riscos reais de contaminação, sobre quais agentes infecciosos podem ser transmitidos em
serviços de saúde e sobre as medidas profiláticas reduz os riscos de acidentes com material biológico entre esses alunos, além de evitar ansiedades
durante o contato dos acadêmicos com pacientes. Destacam-se também no presente estudo, a importância da complementação do esquema
vacinal contra a hepatite B na totalidade dos alunos, além da realização da sorologia, a fim de verificar a resposta vacinal, pois os riscos de
acidentes com material biológico estão sempre presentes entre acadêmicos da área de saúde.
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RESUMO
A crescente incidência do câncer está associada ao aumento da expectativa de vida e consequentemente ao maior envelhecimento populacional
sendo motivo de grande preocupação. Em relação ao câncer de mama, é necessário o direcionamento de recursos e esforços visando o
diagnóstico precoce e o controle da doença. A mamografia ainda é considerada o melhor método de rastreio para o seu diagnóstico. Este trabalho
tem como objetivo correlacionar a imagem da mamografia nas categorias 0, 4 e 5, de acordo com a classificação de Breast Image Reporting and
Data System (BI-RADS), e o índice de malignidade confirmado pelo exame histopatológico das peças cirúrgicas obtidas nas segmentectomias
mamárias guiadas por estereotaxia realizadas em pacientes portadoras de lesões impalpáveis e suspeitas de malignidade. Foram avaliados
comparativamente os laudos mamográficos e histopatológicos correspondentes de 223 pacientes atendidas no Ambulatório de Mastologia do
Hospital Municipal da Piedade, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011 e que foram submetidas à segmentectomia estereotáxica por
lesão mamária impalpável e com suspeita radiológica de câncer. As pacientes foram estratificadas em três grupos, de acordo com a classificação
de BI-RADS da mamografia: Grupo I – categoria 0; Grupo II – categoria 4 e Grupo III – a categoria 5. Do total das 223 pacientes encontramos a
seguinte distribuição: Grupo I com 36 pacientes (16,1%), sendo 29 (13%) ocorrências benignas e 7 (3,1%) malignas; Grupo II com 123 pacientes
(55,2%), sendo 71 (31,8%) benignas e 52 (23,4%) malignas e Grupo III com 22 pacientes (9,9%), sendo 2 (0,9%) benignas e 20 (9,0%) malignas.
Entre as neoplasias malignas a mais comum foi o carcinoma ductal infiltrante, com 36 casos, seguido por carcinoma ductal in situ (7), carcinoma
lobular in situ (4), carcinoma lobular invasivo (2) e carcinoma papilífero e carcinoma indiferenciado, ambos com 1 ocorrência. Acrescentamos que
houve 13 casos de câncer diagnosticados fora das categorias inclusas no trabalho, assim distribuídos: sem classificação de categoria (6); categoria
3 (4); categoria 2 (2) e categoria 1 (1). O sistema de BI-RADS normatiza os laudos mamográficos, com capacidade de orientar as condutas a serem
tomadas, mostrando-se um fiel preditor de malignidade, sobretudo na categoria 5. Na categoria 4, onde os índices de malignidade são
significativos, aponta para a necessidade de investigação com biópsia, onde a lesão encontrada pode encontrar-se na sua fase inicial,
possibilitando até o diagnóstico de lesões precursoras do câncer, portanto, favorecendo um melhor prognóstico. Como política de saúde pública, a
informação sobre a realização de mamografia de rastreio deve ser disseminada entre todas as mulheres, independente de condicionantes sociais e
econômicos ou de sinais e/ou sintomas apresentados pelas pacientes, promovendo a equidade de utilização dos exames preventivos.
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RESUMO
O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é um tipo raro de tumor mesenquimal que pode ser encontrado em todo trato digestivo com maior
prevalência no estômago e duodeno. No passado esses tumores eram chamados de "leiomiomas" e "leiomiossarcomas" até a descoberta de
técnicas de imunohistoquimica que os colocou em um único grupo. O GIST tem origem a partir das células intersticiais de Cajal (ICC) que são
responsáveis pela motilidade intestinal. As ICCs apresentam características tanto de musculatura lisa quanto neural, expressando o receptor Kit
(CD117), responsável por funções como proliferação, adesão, apoptose e diferenciação celular, desta forma, mutações nesse gene estão implícitas
na gênese do GIST. Outro tipo de tumor que deve ser feito diagnóstico diferencial é o schwannoma, também conhecido como neuroma,
neurilemomas perineurais ou fibroblastomas. Os tumores de schwannomas geralmente são encontrados nos nervos cranianos e periféricos na
cabeça e pescoço, raramente são encontrados no trato digestivo e quando são, possuem maior prevalência no estômago. Alguns estudos
imunohistoquímicos mostraram que estes tumores expressam positividade difusa para a proteína S100 e, geralmente para proteína ácida fibrilar
glial (GFAP). Apresentam crescimento lento e se originam na bainha de Schwann, na maioria dos casos são benignos com bom prognóstico após
ressecção total. O objetivo deste trabalho é o relato de caso de tumor gastrointestinal com diagnóstico tardio em paciente de 58 anos, na Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro – Sétima Enfermaria, que apresentava massa de crescimento progressivo que lhe causava dor abdominal
difusa e anorexia nos últimos dois anos. O exame físico mostrava um aumento importante da circunferência abdominal, palpando-se uma massa
irregular de consistência cística, indolor, não pulsátil e que com áreas apresentando pequenos nódulos na superfície e outras de aspecto liso.
Exames laboratoriais, de ultrassonografia e de tomografia computadorizada foram obtidos para a busca do provável diagnóstico. O exame de
ressonância nuclear magnética apresentou lesão heterogenia, líquido ascítico com componente gasoso e nível hidroaéreo que se estendia do
hipocôndrio e flanco esquerdo ao hipogástrio e área sólida de contorno lobulado. Após análise dos exames o doente foi aconselhado a submeterse a procedimento cirúrgico de extirpação da massa abdominal, avaliação histopatológica e imunohistoquimica por suspeita de associação com
schwannoma, sendo diagnosticado o GIST
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RESUMO
Com a transição epidemiológica e aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento da população, pode-se observar o aumento de
doenças relacionadas ao envelhecimento, entre elas o Alzheimer. Com a evolução da patologia, outras alterações ocorrem na memória e na
cognição, entre elas as deficiências de linguagem e nas funções visuo-espaciais. A pesquisa tem por objetivo geral: Descrever o tratamento
farmacológico associado ao tratamento não farmacológico em pacientes com DA (Doença de Alzheimer) e como objetivos específicos: Identificar
na literatura os artigos que abordam o tratamento farmacológico e não farmacológico da DA e descrever orientação para os cuidadores de
pacientes com DA. A metodologia utilizada foi a exploratória, bibliográfica com uma abordagem qualitativa. A base de dados utilizadas para a
pesquisa dos artigos foram: Pubmed, Scielo, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e Google Acadêmico. Para que a pesquisa se desenvolver dentro de
um padrão metodológico, foram criados alguns descritos, como: “Alzheimer + tratamento”, “Alzheimer + cuidadores”, onde foram encontrados
16.300 artigos relacionados com o tema. Após uma exaustiva seleção dos artigos, optou-se por trabalhar com 20 artigos que tinham mais
afinidade com o tema. A análise dos dados foi feita através da confecção de 2 categorias que atendessem os objetivos propostos. A primeira
categoria está relacionada “Tratamento do Alzheimer – Farmacológico e Não Farmacológico”. Os autores em sua maioria, apontam que o
tratamento farmacológico é um desafio. Para Harrison, o tratamento da DA por conta da ausência de cura ou tratamento farmacológico vigoroso,
a ênfase é na melhora a longo prazo dos problemas comportamentais e neurológicos associados, bem como fornecimento de suporte ao cuidador.
Em relação a segunda categoria “O Alzheimer e o Cuidador”, os autores pesquisados destacam a importância desse personagem, seja ele um
familiar ou um profissional de saúde. Já que passara mais tempo com o paciente, onde poderá identificar mudanças comportamentais e avisá-las
ao médico, além de proporcionar ao paciente um atendimento de qualidade, através de estímulos, visuais como a leitura de livros, estímulos
físicos, prática de exercícios, todas as ações orientadas e supervisionadas por médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e enfermeiro.
Conclui-se, portanto, que o tratamento farmacológico por si só não basta para um prognóstico mais favorável do paciente. Ações da equipe
multiprofissionais é de suma importância para o sucesso do tratamento, bem como a presença de um cuidador qualificado e treinado para a
função. A participação do SUS é também importante para que garanta a assistência integral a esse paciente, seja através de fornecimento de
medicações, seja através da inserção dele em atividades lúdicas, práticas de exercício, bem como a garantia do atendimento dos profissionais
como a nutricionista, psicólogo e fonoaudiólogo.
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RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa crônica, resultante de uma perda maciça de neurônios dopaminérgicos na
substancia negra pars compacta. O estresse oxidativo é um fator que contribui para a patogênese de doenças neurodegenerativas como a DP, na
qual a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) excede significativamente a capacidade de defesa antioxidante e de reparo do organismo,
levando à danos de lipídios de membrana, DNA e proteínas celulares. Propõe-se que os ácidos graxos ômega-3 têm efeitos neuroprotetores, por
suas propriedades antioxidantes, no modelo experimental de DP. Avaliar efeito neuroprotetor do ômega-3 em cérebro de ratos submetidos ao
modelo experimental de doença de Parkinson, através da determinação da produção de nitrito e de substâncias reativas ao ácido barbitúrico
(TBARS). O trabalho foi aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-007). 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 ômega-3 (W3) nas doses de
10, 20 e 100 mg/kg (vo). Os animais (n= 3 a 6 por grupo) foram assim distribuídos: falso-operado (FO), 6-OHDA, 6-OHDA+W3(5), 6-OHDA+W3(10)
e 6-OHDA+W3(100). Após serem submetidos a cirurgia estereotáxica os animais foram tratados com W3 durante 14 dias, iniciando o tratamento 1
dia após a cirurgia. Os grupos 6-OHDA e FO foram tratados com veículo (cremophor a 1%, 1 ml/kg, vo). Após este período foram submetidos a
eutanásia por decapitação, seguida de retirada dos encéfalos para obtenção de homogenatos do corpo estriado e hipocampo para dosagem de
nitrito e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Foram utilizadaos o teste t-Student e ANOVA, seguido do teste Newman-Keuls como
post hoc e as diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. A avaliação da concentração de nitrito (M) em corpo estriado de ratos com
lesão estriatal por 6-OHDA mostrou uma produção de nitrito igual a 21,8±1,4 (n=3) e o tratamento com W3 na dose 10 mg/kg (12,3±1,6, n=5) foi
capaz de reduzir em 43,6% os níveis de nitrito. As doses de 20 (16,8±2,3, n=5) e 100 mg/kg (15,5±2,6, n=6) não apresentaram diferenças em
relação ao controle. Resultado semelhante foi observado no hipocampo, onde o grupo lesionado por 6-OHDA mostrou produção de nitrito igual a
15,5±2,0 (n=3) que foi reduzida na dose 10 mg/kg (5,9±1,8, n=6), redução de 61%, mas não houve diferença para as doses de 20 e 100 mg/kg. As
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) se formam como subproduto da peroxidação lipídica. No presente trabalho, a lesão estriatal
por 6-OHDA não causou aumento nos níveis de TBARS, como esperado. A lesão estriatal por 6-OHDA aumentou os níveis de nitrito em corpo
estriado e hipocampo e o ômega-3 na menor dose foi capaz de reverter esse perfil, demonstrando uma ação neuroprotetora por sua propriedade
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RESUMO
A úlcera gástrica se apresenta em geral como lesão na mucosa, estando relacionada a um desequilíbrio entre os fatores que agridem (HCl e
pepsina) e os que defendem a mucosa gástrica como prostaglandinas, óxido nítrico, muco, bicarbonato. O maior responsável pela diminuição da
resistência da mucosa ao ataque do ácido é a inflamação crônica, gastrite. O Helicobacter pylori (HP) está associado à gastrite, sendo responsável
por 80% dos portadores de úlcera gástrica, seguida pelo uso de anti-inflamatórios. Dessa forma, pesquisas que elucidem compostos
farmacológicos com ação antiulcerogênica têm sido largamente estudadas, buscando-se agentes mais eficazes e seguros. A utilização de plantas
medicinais tem crescido nos últimos tempos, bem como a investigação de espécies com ação gastroprotetora. Propõe-se uma ação
gastroprotetora da Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae), popularmente conhecida como Gonçalo-Alves, em ensaios que elucidem a ação desse
composto. Avaliar o potencial gastroprotetor da administração única (aguda) de A. fraxinifolium em modelo experimental de úlcera gástrica
induzido pela indometacina em ratos. O trabalho foi aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-009). Ratos machos Wistar adultos
(200-250g, n=7 a 8 animais por grupo) foram privados de alimento por 16 horas antes do experimento, com água ad libitum. As lesões gástricas
foram induzidas pela administração oral indometacina na dose de 40mg/kg (IND). O grupo controle negativo recebeu ranitidina (RAN, 50 mg/kg,
vo), como droga de referência, antes da administração da IND. Dois grupos foram pré-tratados com A. fraxinifolium nas doses de 25 e 50 mg/kg
(vo), antes da administração da IND. Assim, foram avaliados 4 grupos: controle positivo (IND), controle negativo (RAN+IND), e animais lesionados
pré-tratados com A. fraxinifolium nas doses de 25 (AF25+IND) e 50 mg/kg (AF50+IND). Os animais receberam indometacina 1 e 4 horas após os
pré-tratamentos e 1 hora após a última administração de IND foram anestesiados, eutanasiados e realizada gastrectomia para análise do grau de
lesão dos estômagos, indicado por alterações da coloração da mucosa, perda de pregas da mucosa, petéquias, edema, hemorragia, perda de muco
e lesões necro-hemorrágicas, conforme escores que variam de 1 a 3 pontos. Os escores foram somados para cada animal e a média do grupo
considerada para comparações múltiplas entre os grupos através de ANOVA, seguido do teste Newman-Keuls como post hoc, considerados
diferenças significativas com p<0.05. Os resultados mostraram que decocto de A. fraxinifolium foi capaz de reduzir as lesões gástricas em 23% e
47%, respectivamente nas doses de 25 (4,4±0,4, n=8) e 50 mg/kg (3,0±0,4, n=7) em relação ao grupo controle (IND, 5,7±0,4, n=8), de maneira
dose-dependente. O decocto de A. fraxinifolium mostrou um efeito gastroprotetor no modelo proposto, apresentando-se como candidato em
potencial para o tratamento de úlcera
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RESUMO
Todos os dias milhões de Brasileiros instilam colírios em seus olhos, que permanecem como a pedra angular do tratamento de várias doenças
oculares. Ao contrário dos tratamentos médicos baseados na ingestão de medicamentos por via oral, o uso correto de colírios depende de uma
técnica de administração baseada em movimentos de coordenação motora fina associada à visão adequada. Vários estudos demonstraram que o
uso incorreto de colírios pode acarretar o aumento da absorção sistêmica das drogas, com conseqüente maior toxicidade. O uso incorreto ocorre
quando se usa número excessivo de gotas por aplicação ou número excessivo de aplicações das gotas, ou se toca os tecidos oculares com a ponta
do frasco aplicador. Alguns dos mais importantes fatores que levam os pacientes a não aderirem adequadamente ao tratamento com colírios
podem estar relacionados à instilação incorreta destes que eleva o custo da terapêutica. Este trabalho teve por objetivo comparar a eficácia da
fenilefrina a 10% aplicada por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota em olho aberto em pacientes que irão realizar exame
de fundoscopia e avaliar a dificuldade entre os métodos de administração. Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado, mascarado e
pareado realizado no segundo semestre de 2014, de setembro a novembro, em 50 pacientes da Policlínica Ronaldo Gazolla – RJ, com média de
idade de 64 anos, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometiam a dilatação pupilar. Cada paciente instilou 1 gota do colírio de
fenilefrina a 10% em um dos olhos aberto, e aplicou por vaporização o mesmo midriático no outro olho fechado. A escolha do olho foi aleatória.
Depois, os pacientes responderam a um questionário com perguntas pré-formuladas sobre o nível de dificuldade entre os métodos. Aspectos
relacionados à adequação técnica da administração também foram observados e classificados pelos autores. O diâmetro das pupilas foi medido
antes da administração tópica, 10, 20 e 30 minutos depois com um pupilômetro. A análise estatística foi realizada utilizando o software RStudio e
ANOVA para medidas repetidas. A diferença entre os métodos de aplicação não gerou alteração clínica significativa entre as midríases quando os
tempos avaliados foram os mesmos para vaporização e instilação de gotas. Dificuldade para aplicar o vaporizador foi relatada por 34% dos
pacientes, enquanto 8% relataram dificuldade na aplicação da gota. A maior dificuldade foi de mirar e acertar o olho em ambos os métodos. Não
houve diferença estatisticamente significativa quanto a dificuldade de administração tópica entre a vaporização e a instilação de gotas. Houve
toque da ponta do colírio na pálpebra, cílios ou olho em 60% dos casos e vaporizador em apenas 12% dos casos. A adequação da técnica de
vaporização, mostrou-se superior devido ao menor risco de contaminação do frasco.
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RESUMO
A Sideroxylum obtusifolium (Humb. ex. Roem. & Schult) T.B. Penn (Sapotaceae), de ocorrência comum na América do Sul, é conhecida no nordeste
do Brasil como “quixabeira”. A decocção da sua casca do caule é utilizada etnofarmacologicamente como anti-inflamatória. Visando um uso
farmacológico sustentável, alternativo ao extrativismo predatório, resolveu-se investigar a ação anti-inflamatória do extrato aquoso das folhas da
mesma. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial analgésico e anti-inflamatório da fração metanólica (FMSO), obtida a partir da extração
sólido-líquido do extrato aquoso das folhas da planta em modelos de inflamação aguda em roedores, e identificar os componentes bioativos.
Camundongos machos adultos Swiss (30 g) foram utilizados nos testes das contorções abdominais induzidas por ácido acético (a redução destas
contorções sugere efeito antinociceptivo) e da formalina (indicativo de efeito antinociceptivo na 1ª. fase e de inflamação na 2ª. fase), enquanto
ratos machos adultos Wistar (200 g) foram utilizados no teste de edema de pata induzido por carragenina (avaliam drogas com efeitos
antiedematogênico e antinociceptivo). Após a realização do edema de pata, induzido pela carragenina, os animais foram eutanaziados e as patas
edemaciadas retiradas e processadas para estudo histológico (coloração por HE). Utilizaram-se os seguintes grupos (6-22 animais por grupo):
controle, tratados por via oral (25, 50 e 100 mg/kg) e, quando necessário, indometacina (20 mg/kg) ou morfina (5 mg/kg) como referência. Os
resultados foram analisados com ANOVA seguida do teste de Newman-Keuls e considerados significativos para p < 0,05. A FMSO reduziu em 47, 57
e 78% as contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, respectivamente, enquanto este efeito foi de 65%
no caso da indometacina (20 mg/kg), com relação ao grupo controle. No teste da formalina, a FMSO reduziu em 36, 53 e 64%, enquanto a morfina
(5 mg/kg) reduziu em 73%, o tempo de lambedura da pata (s), na 1ª. fase do teste. Na 2ª. Fase, foram observadas reduções de 19 (ns), 58 e 73%
para a FMSO nas mesmas doses, respectivamente, e de 86%, para a morfina, com relação ao grupo controle. Já no teste do edema de pata
induzido por carragenina, na 3ª. hora (pico do edema) a FMSO reduziu o volume do edema (mL) em 45, 63 e 65%, nas doses de 25, 50 e 100
mg/kg, respectivamente, enquanto a indometacina (20 mg/kg) reduziu em 63% o volume do edema neste mesmo período, com relação ao grupo
controle. O estudo histológico das patas edemaciadas revelou edema e intenso infiltrado de células polimorfonucleares, principalmente
neutrófilos, no grupo controle, mas este quadro foi atenuado após tratamento com a FMSO nas doses de 50 e 100 mg/kg. Cromatografia em fase
reversa de FMSO levou ao isolamento de uma substância majoritária que, após análise por RMN, foi caracterizada como uma N-metil-d-lactama. A
fração solúvel em metanol (FMSO), a partir do extrato aquoso das folhas de Sideroxylon obtusifolium apresenta atividades anti-edematogênica e
anti-nociceptiva em modelos agudos de inflamação e nocicepção. A N-metil-d-lactama, componente químico majoritário de FMSO,
provavelmente, é o principal componente bioativo responsável pelos efeitos observados.
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RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, qualificada pela perda de neurônios
dopaminérgicos na substância negra pars compacta. A terapia consiste na administração de L-DOPA e é apenas sintomática, perdendo a eficácia
após algum tempo e com efeitos adversos importantes como a discinesia. Assim, existe uma necessidade premente para a obtenção de novas
opções terapêuticas. A piperina (PIP) é um alcaloide isolada da Piper tuberculatum e tem demonstrado efeitos neuroprotetores. O objetivo do
trabalho foi avaliar os efeitos neuroprotetores da piperina em modelo experimental de DP em ratos através da análise comportamental e
neuroquímica. O trabalho foi aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-010). Ratos machos Wistar (250 g) foram submetidos ou
não à lesão unilateral estriatal com 6-OHDA e tratados ou não com PIP (5 e 10 mg/kg, vo). Os animais (n= 5 a 6) foram assim distribuídos: falsooperado (FO), 6-OHDA, 6-OHDA+PIP5 e 6-OHDA+PIP10. Após serem submetidos a cirurgia estereotáxica os animais foram tratados com PIP
durante 2 semanas. Os grupos 6-OHDA e FO foram tratados com água. Após este período os grupos foram avaliados pelos testes de rotações
induzidas pela apomorfina e do campo aberto. Logo após foram submetidos a eutanásia para retirada do corpo estriado e determinação de
dopamina (DA) e DOPAC (ng/g tecido) por HPLC. Os dados foram analisados pelo teste t pareado e por ANOVA para comparações múltiplas,
considerados diferenças significativas com p<0.05. No teste do campo aberto evidenciamos uma redução da atividade locomotora (nº
cruzamentos/5 min) no grupo lesionado (6-OHDA) (7,25±1,8, n=8), quando comparado ao grupo FO (13,63±1,8, n=8), e esse comportamento foi
revertido no grupo lesionado tratado com PIP em ambas as doses de 5 (15,71±1,5, n=7) e 10mg/Kg (14,14±2,2, n=7). Para o teste de rotações, o
grupo 6-OHDA apresentou um aumento no número de rotações contralaterais e isso foi completamente revertido nos grupos lesionados e
tratados com as duas doses piperina. A avalição por HPLC mostrou que o lado direito do grupo 6-OHDA apresentou uma redução em torno de 54%
nos níveis de DA (993,8±81,7), com relação ao lado esquerdo do mesmo grupo (1848±417,7), após tratamento com PIP em ambas as doses esse
efeito foi revertido. Um aumento em torno de 2 vezes foi observado no lado esquerdo (5087±509,5) do grupo lesionado e tratado com PIP na dose
de 10 mg/kg com relação ao lado direito do mesmo grupo (2246±317,2). Resultados semelhantes foram demonstrados com os valores de DOPAC.
A piperina foi capaz de reverter completamente as alterações comportamentais e a diminuição dos níveis estriatais de DA provocada pela lesão
com 6-OHDA, revelando seu potencial neuroprotetor nesse modelo de
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RESUMO
Considerada uma epidemia mundial em curso, o diabetes é uma doença crônica que, com o avanço da medicina, tratamentos eficazes como o uso
da insulina possibilitaram o aumento da sobrevida dos pacientes portadores da doença, fazendo com que as complicações tardias viessem à tona
frequentemente. O diabetes tipo 2 leva ao comprometimento de lesões macrovasculares, sendo estas as principais causas de óbito dos pacientes
diabéticos. Desta maneira, o trabalho tem como objetivo identificar tais complicações, garantindo que as doenças sejam conhecidas. Como
metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica exploratória e descritiva. Os artigos na língua inglesa e portuguesa foram selecionados de
periódicos indexados disponíveis nas bases de dados SCIELO e PUBMED, publicados entre 2000 e 2014, com os seguintes descritores, em
português: “doenças crônicas” + “diabetes tipo 2”; e em inglês: “cronic diseases” + “type 2 diabetes”. Os resultados apontam para as complicações
cardiovasculares e o comprometimento dos membros inferiores, como na artropatia de Charcot, pé diabético e amputações. Em relação às
complicações cardiovasculares, estudos comprovam que o conteúdo de placas ateroscleróticas em pacientes com diabetes apresentam mais
instabilidade e vulnerabilidade ao rompimento, quando comparado aos ateromas que acometem à população em geral. A dislipidemia diabética,
que contempla até 97% dos diabéticos em, no mínimo, uma anormalidade, tem grande importância na doença cardiovascular aterosclerótica,
somada à resistência a insulina. Diabéticos também podem desenvolver hipertrofia dos miócitos e fibrose tecidual, a chamada cardiomiopatia
diabética, que reduz a capacidade mecânica e, consequentemente, leva a insuficiência cardíaca. A Artropatia de Charcot é uma doença que afeta
comumente o mediopé - pés e tornozelos, de indivíduos com diabetes, principalmente na terceira idade do paciente, que faz uso crônico de
insulina. Esta complicação apresenta-se como um eritema, com calor e edema e leva à destruição do esqueleto osteoarticular do pé do paciente,
até que perca a concavidade plantar e a estabilidade do pé, gerando uma deformidade e também a aparição de proeminências ósseas. O pé
diabético é uma complicação do paciente com diabetes que apresenta lesões nos pés, em estado fisiopatológico multifacetado, sendo que 90%
dos pacientes se encontram neste quadro por consequência da neuropatia. Doença vascular, infecções e a neuropatia periférica, que induz a
lesão/ulceração dos pés, faz com que o pé diabético se torne uma complicação de alto risco. Acontece que 15% dos diabéticos terão ulceração dos
pés durante a vida, correndo o risco de amputação deste membro. Levando em consideração os dados epidemiológicos, chega-se à conclusão que
o conhecimento das complicações diabéticas é fundamental para a prevenção primária, acompanhamento, diagnóstico e tratamento das
alterações cardiovasculares, da artropatia de Charcot e do pé diabético, evitando maus prognósticos cardiovasculares e a amputação do pé.
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RESUMO
Uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Desta forma, torna-se evidente a importância do
ensino do suporte básico de vida (BLS) para leigos e profissionais de saúde visto que todos desempenham papéis importantes na aplicação da
reanimação cardiopulmonar (RCP) à vítima, a fim de minimizar os dados cardíacos e cerebrais. A importância do ensino precoce de BLS à
comunidade acadêmica pode ser atribuída à situação em que muitas vezes o estudante de medicina enfrenta ao se deparar com uma parada
cardiorrespiratória respiratória (PCR) em situações cotidianas e é, muitas vezes, incumbido por outras pessoas a dar início aos primeiros socorros
visto sua relação com a área da saúde. Com relação à população leiga, sabe-se que a maioria das PCR ocorrem em ambiente extra-hospitalar e,
portanto, reagir de maneira adequada frente a uma é de grande valor prognóstico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é promover o ensino do
BLS para leigos e acadêmicos de medicina visando difundir tais conceitos e habilidades. Em um primeiro momento foi realizado um evento pela
Secretaria Municipal de Saúde para a comunidade na Praça Condessa Paulo de Frontin onde foi aberto espaço para que os monitores do
Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) pudessem ensinar a conduta frente a uma PCR. Utilizou-se dois manequins adultos específicos para
treino de RCP sobre os quais os monitores demonstraram as técnicas e posteriormente a população pôde treiná-las. Em um segundo momento,
durante a Semana Científica da Universidade Estácio de Sá, a Liga Acadêmica de Humanização (LIAH) em parceria com a Liga Universitária de
Trauma e Emergência (LUTREC) e o Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) realizou um Curso de Suporte Básico de Vida voltado para os
acadêmicos de medicina dessa universidade utilizando-se seis manequins adultos específicos para treino de RCP sobre os quais os monitores
demonstraram as técnicas e posteriormente os estudantes puderam treiná-las. Na abordagem à comunidade o enfoque foi dado à abordagem
inicial em conjunto com a solicitação precoce de socorro (telefonema ao 192 SAMU) e às compressões torácicas (Hands Only).Já no curso
ministrado em âmbito acadêmico foi realizado pré e pós-teste para que os alunos pudessem confrontar o seu aprendizado.Além da abordagem
inicial e suporte básico de vida, também foi instruída a verificação de pulso central, ventilação com auxílio de equipamento de proteção individual
(EPI), uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) e Manobra de Heimlich para desobstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho. No
evento para a comunidade as pessoas foram ensinadas conforme demanda espontânea, estimando-se um alcance de 80 pessoas somando-se
aquelas que apenas observaram e quem praticou a conduta.Na Semana Científica, o eventos abrangeu 47 alunos somando-se membros das ligas e
demais alunos. Foram observadas deficiências da comunidade em etapas cruciais do atendimento à vítima como o número para qual ligar nesse
tipo de situação e a posição das mãos durante a compressão torácica. Contudo, ficou evidente o ganho de conhecimento da população e como
essa relatou se sentir mais confiante para lidas com as futuras situações de emergência que poderão existir. Os instrutores do curso de BLS foram
surpreendidos pela inexperiência e falta de conhecimento dos estudantes de medicina, mesmo em períodos mais avançados do curso, sobre como
proceder frente a uma PCR.Todavia, ao término do curso os resultados do pós-teste demostrou o ganho substancial de embasamento teórico e
prático desses alunos demonstrando que o ensino e treino do BLS deve ser frequente, constante e precoce dentro do curso de medicina. A grande
relevância destes eventos para o ensino de suporte básico de vida, tanto para leigo quando para graduandos de medicina, é o número de vidas
que poderão ser salvas por todos aqueles que foram capacitados a lidar com uma situação real de emergência.
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RESUMO
O projeto visa reunir e analisar os dados médicos obtidos através de anamneses e exames físicos e complementares de pacientes portadores da
Esclerodermia. A relevância do estudo se dá pela oportunidade de analisar a adesão e evolução do tratamento, visando a melhora no prognóstico,
sobrevida e qualidade de vida proporcionando um avanço no acompanhamento e tratamento dos pacientes. As diferentes formas clínicas da
doença implicam na necessidade de acompanhamento por várias áreas da medicina. A complexidade do tratamento em uma doença crônica como
a esclerodermia contribuiu para a perda de seguimento e controle, o que determina um prognóstico reservado aos pacientes. E a limitação atual
dos medicamentos, que não são capazes de tratar de forma eficaz os mecanismos imunológicos da doença de base e somente a sintomatologia
órgão-dependente. O objetivo deste projeto de pesquisa é incluir os pacientes portadores da Esclerodermia do Hospital Geral Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro no banco de dados EUSTAR. No Brasil, existem algumas instituições que participam como membros ativos: UNIFESP,
PUC/RS, UFPR e outras como membros aspirantes, como exemplo da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Pesquisa observacional onde
os pacientes com diagnóstico de esclerodermia, segundo os critérios ACR, atendidos na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que
concordaram em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, entraram no estudo. A partir deste momento, dados epidemiológicos e
clínicos foram coletados através de entrevista e revisão de prontuário. O atendimento e o tratamento ao paciente não será modificado ou
alterado caso o paciente participe da pesquisa. Da mesma forma, o paciente que não desejar participar, ou a qualquer momento quiser se retirar
da pesquisa, não terá seu acompanhamento e tratamento prejudicado de qualquer forma. Os dados são enviados através da internet, na página
da comunidade EUSTAR (www.eustar.org). No projeto desenvolvido entre Agosto de 2014 até o presente momento foram coletados os seguintes
resultados com os pacientes cadastrados na plataforma digital: 28 pacientes cadastrados, sendo o ultimo paciente cadastrado após o início do ano
de 2015. Nesta amostra temos 96,42% de mulheres e 3,58% de homens, onde 82% se declarou não-tabagista, 11% tabagista e 7% não
informaram. Quanto a apresentação, em 71,42% dos pacientes observado fenômeno de Raynaud e em 28,58% não, a forma de apresentação foi
em 39,28% dos casos limitada, em 39,28% dos casos difusa, 7,14% sem envolvimento cutâneo e 14,3% não informado. Quanto ao
comprometimento pulmonar, 11% dos pacientes portadores de Hipertensão arterial pulmonar, 82% não-portadores e 7% não informado e 32,14%
evoluíram para fibrose pulmonar, 64,28% não tiveram alterações e 3,58% não foi informado. Foi feita a inclusão de dados dos pacientes do
ambulatório do Hospital Geral Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro no banco de dados da EUSTAR e a estratificação e avaliação dos dados
encontrados, em comparação com a ABRAPES e o EUSTAR, onde pudemos perceber que condiz com os achados epidemiológicos e demográficos
da literatura sobre Esclerodermia.
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RESUMO
O câncer gástrico é o quinto tumor maligno mais comum e o segundo em mortalidade no mundo; e muito desta alta mortalidade se deve ao
diagnóstico tardio desta doença. Diversos exames de imagem são empregados no estadiamento desta doença, porém a acurácia, sobretudo na
detecção de metástases peritoneais ainda é baixa. A laparoscopia para estadiamento do câncer gástrico vêm apresentando bons resultados
comparados aos exames de imagem, em especial naqueles pacientes com sinais de doença localmente avançada. O objetivo do presente estudo é
trazer maior evidência científica sobre esta questão através de uma revisão sistemática da literatura e metanálise. Foi feita busca nas bases de
dados MEDLINE, LILACS e EMBASE e selecionados estudos através de critérios de inclusão e exclusão. A qualidade metodológica dos artigos foi
analisada através do instrumento QUADAS 2. Os dados foram coletados através de ficha específica e foram analisados através do software MetaDisc versão 1.4 para descrever resultados primários e explorar homogeneidade pelo teste do qui-quadrado e índice de inconsistência (I2); para
explorar efeito de limiar pela curva ROC plana e coeficiente de correlação de Spearman; calcular a sensibilidade e especificidade, razões de
verossimilhança negativa e positiva; e a razão de chances diagnóstica. A curva ROC sumarizada (sROC) foi construída para calcular a área sob a
curva (AUC). Foram obtidos 5 estudos primários com um total de 240 participantes. A sensibilidade global foi de 84,6 % e a especificidade global
foi de 100%. O teste de homogeneidade de sensibilidade e especificidade mostrou um valor Q de 2,51 (p< 0,6434) com teste de inconsistência I2 =
0% e Q = 0 (P = 1,0), I2 = 0%, respectivamente. A acurácia global (dOR) foi de 291,31 nos 5 estudos analisados e as razões de verossimilhança
negativa e positiva foram de 0,197 e 49,711 respectivamente; enquanto que a área sob a curva (AUC) obtida através da curva ROC sumarizada
(sROC) foi de 98%. Conclui- se que a laparoscopia apresenta boa acurácia na detecção de metástases peritoneais, demonstrando ser importante
ferramenta diagnóstica no estadiamento do câncer gástrico.
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RESUMO
A cetamina (CET), antagonista do receptor NMDA é utilizada como anestésico geral. Evidencias clínicas e experimentais mostraram que a droga
apresenta um rápido e intenso efeito antidepressivo, ao contrário do tratamento convencional, onde o efeito só se manifesta após algumas
semanas. Dados recentes apontam que a depressão está associada com o aumento de processos neuroinflamatórios e assim os objetivos foram
estudar os efeitos da CET em modelo para avaliação de atividade antidepressiva, associar o efeito antidepressivo com a atividade anti-inflamatória
da droga e esclarecer os mecanismos de ação envolvidos. Foram utilizados camundongos Swiss, machos (30 g, 8-15 animais/grupo) assim
distribuídos: controle (administrado com água destilada) ou tratados com CET (2, 5 e 10 mg/kg, i.p.), Lítio (LI, 5 e 10 mg/kg, i.p.) e a associação CET
2+LI 5 (justificada por evidencias mostrando interações entre depressão, neuroinflamação e a enzima GSK-3, inibida tanto por CET quanto por LI).
Quando necessário, foram utilizadas drogas de referência (imipramina, IMI, 30 mg/kg) ou morfina (MOR, 5 mg/kg). Após 30 min, os animais foram
submetidos aos testes do nado forçado, da formalina e do edema de pata induzido por carragenina e, em seguida, foram sacrificados por
deslocamento cervical. Após o sacrifício, foram retiradas fatias das patas, que foram devidamente processadas para estudos histológicos (HE) e
immunohistoquímicos (TNF-alpha). Os dados foram analisados por One-way ANOVA e Newman-Keuls como teste post hoc e considerados
significativos para p<0.05 (Aprovado na CEUA, no. 2015.1-004). Mostramos que a CET reduziu em 54 e 67% o tempo de imobilidade no teste do
nado forçado, enquanto a IMI reduziu este parâmetro, indicativo de atividade antidepressiva, em 58%. Além disso, enquanto nenhum efeito foi
observado com CET 2 ou LI 5 isoladamente, a associação destas drogas apresentou efeito antidepressivo (34% de redução no tempo de
imobilidade em relação ao grupo controle). No teste da formalina, a droga inibiu em 18 e 38% o tempo de lambedura da pata na 1ª. fase
(neurogênica) nas doses de 5 e 10 mg/kg, respectivamente, enquanto a inibição foi em torno de 74% com a morfina (5 mg/kg). Por outro lado,
efeitos mais intensos foram demonstrados na 2ª. fase (inflamatória) onde inibições de 70 e 82% foram observadas após administração de 5 e 10
mg/kg de cetamina e de 77% após morfina, respectivamente. Efeitos sinérgicos foram verificados na associação CET 2+LI 10 na 2ª. fase do teste da
formalina com reduções em torno de 54% com relação ao controle, porém sem redução nos grupos CET 2 ou LI 10. A cetamina foi também eficaz
no edema de pata induzido por carragenina onde foram observadas reduções do volume do edema de 32 e 37% na 3ª h com as doses de 5 e 10
mg/kg. Os estudos histológico (HE) e imunohistoquímico para TNF-alfa na pata após o teste mostraram que a CET reduz edema e infiltrados de
PMNs e imunoreatividade para TNF-alfa sugerindo efeito anti-inflamatório. Mostramos que a CET além de propriedade antidepressiva em baixas
doses, apresenta também efeito anti-inflamatório e um elo comum é provavemte a inibição da atividade da enzima GSK-3 e redução de citocinas
pró-inflamatórias como o
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RESUMO
(c)A craniectomia descompressiva é um procedimento neurocirúrgico de emergência indicado para o tratamento da hipertensão intracraniana
refratária causada por edema cerebral em traumatismos cranioencefálicos (TCE) e hematomas subdurais traumáticos. O referido procedimento
pode ser utilizado em outras patologias como acidentes vasculares encefálicos,aneurismas rotos e,raramente, em complicações pós-cirúrgicas de
neoplasias. O procedimento cirúrgico de craniectomia descompressiva é realizado seguinte forma: É feita uma dissecção em planos, desde a pele
até o crânio exposto, e um flap ósseo é removido do crânio e a dura-mater seccionada e, posteriormente, reparada. O flap ósseo é armazenado
para posterior reimplante após melhora clínica do paciente. Na aplicação deste tipo de procedimento descatam-se, dentre os métodos de
armazenagem, dois: (i) preservação em tecido subcutâneo abdominal por incisão abdominal e (ii) dissecção do tecido e criopreservação em
banco de tecidos, em freezer, com temperatura de -80°C. Analisar pacientes submetidos a reimplantes pós-craniectomias descompressivas para
verificar, dentre os dois métodos distintos apresentados de preservação do flap ósseo, qual apresenta as menores taxas de infecção de ferida
operatória e reabsorção óssea do flap. Foi realizado estudo retrospectivo através da análise de prontuários de 55(cinquenta e cinco) pacientes do
Hospital Municipal Miguel Couto (Rio de Janeiro, RJ, Brasil) considerando-se os seguintes dados: (i) idade, (ii) indicação da craniectomia
descompressiva, (iii) duração do procedimentos cirúrgicos de retirada e reimplante do flap ósseo (cranioplastia),(iv) intervalo entre os
procedimentos, (v) reabsorção do flap ósseo, (vi) infecção após reimplante e (vii) local de armazenamento do flap. Foram excluídos do estudo:(a)
os pacientes que evoluíram a óbito antes da cranioplastia,(b) àqueles que realizaram o reimplante com próteses sintéticas - hipótese em que o
reimplante tenha tornado-se inviável -(c) ou por preferência do médico ou paciente. No caso das calotas armazenadas por criopreservação, foi
utilizada a seguinte rotina: Após a captação durante o ato cirúrgico,as mesmas foram lavadas com soro fisiológico a 0,9%e banhadas com
digliconato de clorexidina a 0,5% (clorexidina alcoólica). Depois disso, embaladas em sacos plásticos estéreis e refrigeradas, sendo encaminhadas
refrigeradas para armazenamento em ultracongelador a -80°C no banco de tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO.
Após o levantamento dos dados, os mesmos foram compilados e analisados estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência e por
análise de variância (ANOVA) para duas entradas, com intervalo de confiança<95%, com geração de gráficos para apresentação de resultados
através do programa GraphPad Prism versão 6.00 para Windows® (análise estatística e gráficos). No grupo da criopreservação, houve 2(dois)
relatos de infecções do flap osseo (6,45%) e nenhum caso de reabsorção óssea do flap. Enquanto no grupo da armazenagem em subcutâneo a
incidência de infecção do flap foi de 3(três) relatos (21,42%) - , não houve casos de reabsorção óssea. A média de tempo cirúrgico das
craniectomias descompressivas e cranioplastias foi de 264 e 164 minutos, respectivamente para o grupo da criopreservação e 363 e 210 minutos
para o grupo de preservação em tecido subcutâneo, respectivamente. Apesar dos resultados preliminares apresentados sugerirem menores taxas
de infecção com o uso da técnica de criopreservação, são necessários mais estudos multicêntricos para que se comprove a eficácia da técnica
nesse sentido. A criopreservação do flap ósseo, em contraste com a preservação em tecido subcutâneo, parece ser vantajosa por gerar cirurgias de
menor duração e com menor número de
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RESUMO
Using mass spectrometry, we aim to identify protein profiles that can be used to evaluate the prognosis of sepsis. Plasma samples were collected
from ten patients with sepsis (five survivors (SS-I-V) and five non-survivors (SNS-I-V)) at three distinct phases (I, II and III) after diagnosis. Samples
were also collected from five controls (C-I-V). In total, 100 μg of protein were subjected to trypsin digestion. Peptides were fractionated and
analyzed using a nano-LC coupled to an LTQ-Orbitrap. After processing and "label-free" quantitation, MS/MS spectra were confronted with the
NextProt database. The STRING 9.1 was used for interactions and functional annotation The average number of proteins identified in each
condition studied was 298. The areas of the SS and SNS phases and C spectra were compared. Several proteins were identified as differential:
haptoglobin, serum amyloid A protein, apolipoprotein A-II, fibrinogen, prothrombin, thrombospondin, fibronectin, kininogen, hemopexin, zinc
finger protein, and complement C3 and C4. The quantification data of these proteins revealed differences in expression between the sepsis
survivors and non-survivors as well as their phases and controls. The set of identified proteins was subjected to an interaction interface for the
classification of biological processes related to these proteins, revealing a large number of pathways that are involved in sepsis. The methodology
employed the digestion of plasma protein in solution with trypsin and isoelectric focusing followed by the separation of peptides by LC MSMS in
Orbitrap. This protocol allowed for the identification of a large number of proteins in each patient plasma sample, revealing differences in
expression among SS and SNS patients at various phases and C controls. It is quite likely that biochemical pathways and nodes are activated
differently in patients who survive and those who do not. Proteomics can reveal these differentially expressed proteins and aid in understanding
the pathogenesis of sepsis.
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RESUMO
A imunologia é uma ciência experimental com implicações diretas nas abordagens clínicas de diversas doenças. Entretanto, apesar de configurar
entre as áreas que promoveram grandes avanços qualitativos e quantitativos na geração de conhecimento nas últimas décadas, o ensino de
imunologia não acompanhou essa dinâmica. Assim, um desafio central ao ensino dessa disciplina é a organização e apresentação didática dos
conceitos complexos que a formam. Tem sido postulado que um aprendizado mais eficaz para o estudante de medicina ocorre quando associado a
contextos clínicos, favorecendo o ensino fundamentado em evidências. Dessa forma, esse estudo objetiva desenvolver recursos computacionais,
baseados em contextos clínicos específicos, para teste como abordagem metodológica alternativa para o ensino de imunologia médica. A geração
desses métodos computacionais compreende a construção de recursos virtuais interativos, a partir de programas com diretrizes para a realização
de atividades pelo estudante, que exploram os conceitos complexos das interações celulares e moleculares do sistema imune associados a uma
determinada problemática clínica. O primeiro contexto clínico escolhido aborda as microepidemias de doença de Chagas oral, visto que a
contaminação pela via oral configura atualmente a mais frequente via de transmissão pelo Trypanosoma cruzi no Brasil. Ela ocorre pela ingestão
de alimentos contaminados, e resulta em doença aguda exacerbada, com maior mortalidade em relação aos casos de infecção pela via vetorial.
Nesse contexto, toma importância o diagnóstico precoce e o consequente tratamento, bem como um melhor entendimento da resposta imune do
hospedeiro frente a essa via de infecção. Para a criação de um recurso audiovisual que aborde esse tópico, foi desenvolvido um roteiro baseado
em software Powerpoint, contendo o contexto clínico-epidemiológico, as características da via oral de infecção, a organização tecidual associada a
essa via e os mecanismos imunológicos relacionados à resposta regional específica. O roteiro foi submetido como instrumento base para a edição
e programação visual na Fábrica de Conhecimentos da Estácio, resultando na construção de um recurso computacional audiovisual. O primeiro
recurso produzido será avaliado quanto ao conteúdo, usabilidade, interatividade e clareza, visando à sua utilização em teste de eficiência como
instrumento didático na forma de curso tutorial, com futura avaliação e aplicação em sala de aula para o ensino e aprendizagem de imunologia
médica. Dessa forma, acreditamos que esse recurso contribuirá para a composição de estratégias educacionais preconizadas nas modernas
estruturas curriculares do curso de Medicina, que valorizam as metodologias integradas e transversais baseadas em problemáticas clínicas.
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RESUMO
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the destruction of nigrostriatal dopaminergic neurons. Current
treatment is only symptomatic and, to date, no drugs are capable of inhibiting neuronal degeneration; so, there is a great demand for
neuroprotective agents to prevent or slow down the progress of neurodegenerative processes in this disease. Green tea from Camellia sinensis
(Theaceae) is largely consumed, mainly in Asian countries. It possesses several biological effects and, among these, antioxidant and antiinflammatory properties. The objectives of the present study were to investigate the possible neuroprotective actions of the standardized extract
from C. sinensis (CS) and its main catechins, epicatechin (EC) and epigallocatechin gallate (EGCG), in a model of Parkinson’s disease in rats. For
that, male Wistar rats were divided into the following groups: SO (sham-operated controls), untreated 6-OHDA-lesioned and 6-OHDA-lesioned
treated orally with CS (25 or 50 mg/kg), the combination of CS (25 mg/kg) + L-DOPA (25 mg/kg), EC (10 mg/kg) or EGCG (10 mg/kg). Treatments
started 1 h before the 6-OHDA lesion in the right striatum and continued daily for 2 weeks. One hour after the last drug administration, the
animals were submitted to behavioral tests, euthanized and their striata and hippocampi dissected for neurochemical (striatal determinations of
DA, DOPAC and HVA) and antioxidant activities (striatal TBARS and nitrite measurements), as well as immunohistochemistry and histological
evaluations (striatal and/or hippocampal TH, COX-2, INOS and Fluoro-Jade assays). The results showed that, not only CS but also its catechins
treatments, reverted behaviors (apomorphine-induced rotations, locomotor activity, immobility time and time to find the platform), indicating
neuroprotection manifested as decrease in rotational behavior, increase in locomotor activity, antidepressive effects and improvement of
cognitive dysfunction, as compared to the untreated 6-OHDA-lesioned group. Besides, CS, EC and EGCG reversed the striatal oxidative stress and
immunohistochemistry and histological alterations. We also noted that CS potentiated the effects of L-DOPA when used in combination,
demonstrating possible synergic actions of the drugs.These results show that the neuroprotective effects of CS and its catechins are probably and
in great part due to their poweful antioxidant and anti-inflammatory properties, pointing out these drugs as potential candidates for the
prevention and treatment of neurodegenerative diseases as PD.
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RESUMO
No Brasil, a anemia falciforme tem significativa importância epidemiológica em virtude da sua prevalência e da sua morbimortalidade e, por isso,
tem sido apontada como uma questão de saúde pública. Por caracterizar-se com um quadro hemolítico hereditário que evolui cronicamente,
causando danos físicos e emocionais às pessoas acometidas. O “Teste do Pezinho” teve um impacto notório na anemia falciforme, através do
diagnóstico precoce e consequentemente no controle, tratamento e na qualidade de vida dos portadores da doença. O objeto da pesquisa é “o
teste do pezinho no diagnóstico precoce da anemia falciforme” e como objetivo geral: descrever os artigos científicos que abordam o “teste do
pezinho” no diagnóstico precoce da anemia falciforme e como objetivos específicos: descrever como diagnóstico precoce pode amenizar as
prováveis sequelas e consequências da anemia falciforme; pontuar a importância do PSF atuante na identificação e abordagem do tratamento da
anemia falciforme. A metodologia utilizada foi exploratória com revisão bibliográfica tendo uma abordagem qualitativa. Foram construídos alguns
descritores para auxiliar na seleção dos artigos, como: triagem neonatal + anemia falciforme, onde foram encontrados 3 artigos no Scielo, 292 na
BVS e nenhum artigo na PUBMED. Já com o descritor atenção primária + anemia falciforme, foram encontrados, 2 no SCIELO, 6 na BVS e nenhum
no PUBMED. Após, a leitura exaustiva dos artigos, foram selecionados 10 artigos, que serviram para a construção das categorias, bem como para a
análise dos dados. Foram construídas 2 categorias, que subsidiaram o objeto da pesquisa. A primeira categoria foi “Anemia Falciforme e
diagnóstico precoce”, todos os autores pesquisados, são unânimes em dizer que o “Teste do Pezinho” é eficaz e eficiente no diagnóstico da
doença. A segunda categoria construída para a discussão foi “Atuação do PSF na qualidade de vida dos portadores da anemia falciforme”. A
maioria dos autores enfoca a educação em saúde como primordial para a qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme. Salientam
ainda, que o PSF pode ser um agente rastreador de diagnóstico precoce da doença, já que atua diretamente com as famílias, principalmente pela
realização da visita domiciliar. Portanto, conclui-se que, para a anemia falciforme deixar de ser um problema de saúde no Brasil é necessário que
os profissionais de saúde, população e a comunidade reconheçam a importância do teste no diagnóstico precoce da doença. Isso se faz com
campanhas educativas, treinamento em serviço e garantia do Sistema Único de Saúde do acompanhamento e tratamento dos doentes.
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RESUMO
Acute liver failure (ALF) is a severe acute inflammatory liver disease that has liver transplant as single therapeutic option. The extensive liver
damage in ALF can be induced by several etiologies, whose classical symptoms are jaundice, encephalopathy and bleeding tendency developing
abruptly. Reactive oxygen and nitrogen species, such as superoxide and nitric oxide (NO) generated by NADPH and inducible nitric oxide synthase
are present in liver parenchyma and probably are involved in liver failure by recruitment of inflammatory cells. In the liver parenchyma, the major
sources of reactive oxygen are mitochondria, neutrophils and Kupffer cells. NO affects the transcription of many different genes in hepatic
microenvironment, including that related to hepatocyte proliferation and apoptosis. Also, excessive amounts of NO produced by nitric oxide
synthase (iNOS) up-regulation can react with superoxide anions forming peroxynitrite, that promote nitrosative stress by nitration of tyrosine
residues in proteins. Thereby, nitrotyrosine may be used as a marker for the nitrosative stress. Oxidative and nitrosative stress are well known to
be related to several inflammatory pathologies, but their roles in liver damage during ALF remains to be clarified. This study aimed to investigate
the presence of iNOS and nitrotyrosine, besides the Kupffer cells by CD68 detection in liver parenchyma from human patients that developed
acute liver failure. The study protocol was approved by the Ethical Committee for Human Research of the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) and
informed consent was obtained from all subjects (CEP Fiocruz.no. 22/03). Liver samples from patients who developed ALF were obtained during
liver transplantation procedures. Tissue samples of liver donors were used as controls. Immunofluorescence methods were used to identify
surface cell markers, nitrotyrosine and iNOS. Preliminary findings showed a strong presence of iNOs and high number of CD68 positive cells in
periportal space, not detected in liver samples of healthy controls. It was also possible the detection of nitrotyrosine in liver of ALF patients, not
observed in hepatic parenchyma of healthy liver donors. These finding suggests a role of the oxidative and nitrosative stress leading to imbalance
of regenerative process of hepatic parenchyma during inflammation liver and probably associated to ALF.
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RESUMO
Os macrófagos apresentam um papel central na resposta inflamatória e na regulação da resposta imune. O lipopolissacarídeo (LPS) presente na
membrana externa de bactérias Gram-negativas é um potente ativador de macrófagos, reconhecido pelo complexo TLR4/MD-2/CD14 presente na
membrana celular, o que leva à ativação de uma cascata de sinalização intracelular, que depende das proteínas adaptadoras contendo domínios
TIR MAL/MyD88 (via aguda) e TRAM/TRIF (via tardia), induzindo a translocação nuclear do NF-κB, a geração de diversos mediadores inflamatórios
e a expressão de enzimas responsáveis pela geração de mediadores lipídicos. Esta pesquisa vem estudando os efeitos e o mecanismo de ação da
gedunina, um tetranortriterpenóide isolado de espécies vegetais, cuja atividade anti-inflamatória e imunomoduladora foi demonstrada em
diferentes modelos experimentais in vitro e in vivo, incluindo a inflamação induzida por LPS. A literatura demonstra que a gedunina é capaz de
inibir a ativação de Hsp90, uma chaperona importante para a estabilização e ativação de diversas proteínas eucarióticas, tais como tirosinas
quinase e fatores de transcrição, apresentando um importante papel na resposta imune. O objetivo geral deste projeto foi avaliar o efeito da
gedunina na ativação de macrófagos ativados por LPS, investigando o seu impacto sobre a sinalização e o envolvimento da Hsp90. A incubação de
macrófagos WT (selvagens) com gedunina (0,001 - 1000 µM) demonstrou que esta substância não foi citotóxica entre 0,001 - 10 µM. O prétratamento de macrófagos com a gedunina (0,01 - 10 µM) foi capaz de inibir, de forma dependente da concentração, a produção dos mediadores
inflamatórios TNF-α e óxido nítrico entre 6 h - 24 h após estímulo com LPS (50 ng/ml). O pré-tratamento de macrófagos deficientes geneticamente
para TRIF ou para MAL com a gedunina (10 µM) foi capaz de inibir a produção TNF-α, IL-6 e IL-1β em 6 h e 24 h, respectivamente, modulando
tanto a via aguda como a via tardia da sinalização do TLR4. Além disso, a gedunina inibiu a expressão de COX-2 e a translocação de NF-κB em
macrófagos WT induzidas por LPS. De forma interessante, em adição à inibição de fatores inflamatórios, a gedunina induziu um aumento na
produção/expressão dos fatores anti-inflamatórios, IL-10, heme-oxigenase e Hsp70 em macrófagos estimulados com LPS. Ainda, a gedunina
induziu a expressão de Hsp90 em macrófagos WT estimulados com LPS. Os resultados deste trabalho sugerem que a gedunina apresenta um
efeito inibitório sobre a ativação de macrófagos estimulados com LPS e é capaz de modular a Hsp90. Compreendendo a importância de
macrófagos como células centrais de respostas inflamatórias de origem infecciosa ou alérgica, a identificação de novos alvos e a elucidação dos
seus mecanismos de ação são de extrema importância para entender as respostas imunes desencadeadas por estas células. Ainda, a busca de
novas substâncias capazes de interferir com mecanismos de ativação destas é de grande relevância para o controle de respostas imunes na qual a
ativação exacerbada destas células é deletéria ao organismo. Desta forma, pretendemos aprofundar os estudos de mecanismo de ação da
gedunina sobre macrófagos ativados por LPS, elucidando o seu impacto sobre a sinalização do LPS em macrófagos, incluindo a modulação das vias
TRAM/TRIF e MAL/MyD88.
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RESUMO
A tuberculose (TB) é uma doença negligenciada, endêmica em diversas regiões e países, e que mata cerca de 1,3 milhões de pessoas a cada ano. O
Brasil se encontra entre os países com maior carga de doença, sendo o Rio de Janeiro o estado brasileiro com a maior taxa de incidência. No Brasil,
a TB é uma doença de notificação compulsória desde 1961, definida nas “Normas Gerais sobre defesa e proteção da saúde”. Em 1976, a
obrigatoriedade da notificação da TB ficou ainda mais sedimentada com a regulamentação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Segundo a Portaria no. 1271 de 06 de junho de 2014, a TB permanece como um agravo de notificação compulsória em todo o território nacional.
São notificados todos os casos confirmados laboratorialmente ou com critério clínico epidemiológico (dados clínico epidemiológicos e exames
complementares sugestivos de TB). Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar o perfil clínico e epidemiológico dos casos de TB
notificados em um hospital geral, de ensino, referência para doenças infecto-parasitárias (incluindo, mais recentemente, o atendimento a
pacientes portadores de TB multirresistente) e para vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um
estudo transversal em que foram analisados todos os casos de TB notificados no período de 2007 a 2014 e que estavam inseridos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) local. Foram selecionadas as variáveis relacionadas a: sexo, faixa etária, escolaridade, local de
residência, tipo de entrada, forma clínica, agravos associados, diagnóstico laboratorial/por imagem, tratamento e situação de encerramento.
Durante o período estudado foram notificados 1628 casos de TB, com uma média de 204 casos/ano; 56,4% eram do sexo masculino e houve
predomínio da faixa etária entre 30 a 39 anos; dentre os casos em que se conhecia a escolaridade, 59,2% não chegaram a cursar o ensino médio;
57,9% eram não brancos; 67,6% dos casos residiam no município do Rio de Janeiro, 7,4% em Duque de Caxias e 6,0% em Nova Iguaçu. Em relação
ao tipo de entrada, 66,3% eram casos novos da doença e 11,8% vieram transferidos de outra unidade de saúde com o diagnóstico de TB; 67,8%
dos casos eram confirmados laboratorialmente (baciloscopia, cultura, histopatológico ou PCR). Do total de casos notificados, 83,2% iniciaram o
tratamento no hospital. O exame anti-HIV, recomendado pelo Ministério da Saúde para ser ofertado a todo paciente com diagnóstico de TB, foi
realizado por apenas 62% dos casos notificados (56,9% dos pacientes testados tiveram resultado positivo para o HIV). Além do HIV, as
comorbidades mais frequentes foram: alcoolismo (7,7%), diabetes (4,7%), hipertensão arterial (4,2%), doenças reumatológicas (4,1%) e tabagismo
(3,1%). A forma clínica predominante foi a pulmonar isolada (52,4%), seguida pela extrapulmonar isolada (26,0%); 21,6% dos pacientes
apresentaram as duas formas. Dentre os casos com TB extrapulmonar, as formas clínicas mais frequentes foram: ganglionar periférica (30,8%),
pleural (27,9%), meningoencefálica (16,6%) e miliar (10,3%). No momento do diagnóstico, 63,0% dos pacientes notificados apresentaram
radiografia de tórax com imagem sugestiva para TB e 24,1% eram bacilíferos; 58,0% apresentaram cultura com crescimento de M. tuberculosis. No
período estudado, 64 pacientes foram diagnosticados com resistência a um ou mais tuberculostáticos (mono, poli ou multirresistência). Em
relação ao encerramento dos casos, 22,0% foram transferidos para outras unidades de saúde; 9,1% evoluíram com óbito; devido ao nível de
complexidade do hospital, os pacientes notificados têm um perfil de maior gravidade. Um fator limitador para este estudo foi a ausência de
informações para algumas das variáveis estudadas. O estudo do perfil dos casos notificados pode contribuir para o estabelecimento de melhores
estratégias de prevenção e controle para a TB.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar os casos de sífilis congênita atendidos em um hospital federal de ensino no Rio de Janeiro, no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Foi realizado um estudo observacional, seccional, retrospectivo a partir dos dados da ficha do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014, situado em base local do referido hospital, que possui
uma maternidade de alto risco, ambulatório de pré-natal e referência para HIV/Aids. Para este trabalho, foram selecionados todos os 179 casos de
sífilis congênita, notificados neste período. Foram analisadas as variáveis do banco de dados do SINAN NET quanto à consistência de suas
informações; quando identificadas inconsistências, procedeu-se à correção nas mídias disponíveis (papel e eletrônica). A análise dos dados foi
realizada através do software EpiInfo. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da instituição. Dos 179
casos analisados, a idade da criança no momento da notificação, 50,8% eram do sexo masculino, 36,2% declaradas (raça/cor) parda, houve 1 óbito
por sífilis e 1 natimorto. A idade das mães variou de 15 a 43 anos, 31,6% se declararam (raça/cor) preta, 22,4% possuíam ensino médio completo
e 84,6% realizaram pré-natal. O diagnóstico de sífilis materna foi realizado durante o pré-natal em 72,0% do total de gestantes. Apenas 12,6% das
mães tiveram o tratamento adequado na gestação e em apenas 25,0% dos casos havia a informação do parceiro tratado concomitantemente. Das
crianças 73,0% eram assintomáticas; apresentaram icterícia 13,8%; anemia 2,3%; lesões cutâneas 2,3%; lesão de ossos longos 2,3%; osteocondrite
1,5%; rinite muco-sanguinolento 0,5%. Para o tratamento da sífilis congênita 78,7% utilizaram penicilina G cristalina por 10 dias. Com relação ao
diagnóstico final, 78,1% apresentaram critérios para sífilis congênita recente, sífilis congênita tardia 2,3% e natimorto 0,5%; e estão em revisão
18,8% dos casos. Este estudo mostra que apesar da realização do pré-natal em 72,0% do total das gestantes atendidas, uma proporção elevada
das mães foi considerada segundo os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde como inadequadamente tratadas, e resultando na
necessidade do tratamento nos recém-natos. A sífilis na gestação constitui um grande problema de saúde pública, negligenciada pelas autoridades
sanitárias ao longo dos anos, levando ao recém-nato a condição de sífilis congênita ao nascer. Esta doença é de fácil detecção por exame
laboratorial, além de tratamento de baixo custo com disponibilidade nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), e o não tratamento da sífilis acarreta aborto, afeta diferentes órgãos (principalmente o sistema nervoso central), cegueira, surdez,
deficiência mental e a malformação do feto. O Brasil tem o desafio de eliminar a sífilis congênita no país até 2015, como preconiza Organização
Mundial de Saúde (OMS). Para esta realização se faz necessário investimentos em todas as esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal) para
um treinamento profissional e eficiente no sentido da realização de um pré-natal eficaz na gestação com a identificação, diagnóstico e tratamento
da sífilis, além do tratamento do parceiro, como preconiza o protocolo do Ministério da Saúde.
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RESUMO
A conquista de um Dia Nacional de Prevenção da Hipertensão Arterial (HA) teve seus primórdios em 1994, com a Fundação da Associação Paulista
de Assistência ao Hipertenso-APAH e em 1995 com a Lei Municipal que criou o Dia Municipal de Prevenção à HA. A partir daí, as entidades
responsáveis se uniram no sentido de abranger uma conscientização nacional. Assim, em 2002, foi aprovada a Lei Federal n.º 10.439/2002, que
oficializou o dia 26 de abril como Dia Nacional de Prevenção e Combate à HA. O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil demográfico e de
fatores de risco (FR) dos participantes de uma Campanha de Combate e Prevenção à HA realizada nas proximidades de um Hospital Terciário da
Zona Sul do Rio de Janeiro. O projeto foi organizado por representantes do Grupo de Estudos em HA, da Unidade de Pesquisa Clínica, do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento, do Centro de Cardiologia do Exercício e de professores e alunos de graduação. Houve a participação de médicos,
enfermeiros e profissionais das áreas de saúde mental, nutrição, serviço social, odontologia, educação física e fisioterapia. Para avaliação do perfil
dos participantes, utilizou-se análise descritiva transversal de dados coletados por meio de questionários de análise socioeconômica e
epidemiológica, de avaliação antropométrica, de dosagem de glicemia e colesterol capilar, do Questionário Internacional de Atividade Física e do
Questionário de Marcadores de Consumo Alimentar. Foram avaliados 183 indivíduos (59% mulheres), com idade média igual a 58±15 anos e nível
de escolaridade dividido em ensino fundamental (34,4%), médio (30%) e superior (30,6%). Dentre os participantes, 42,6% relatava diagnóstico HA
e 12,6% de diabetes. Outros FR encontrados foram: tabagismo (7%); sedentarismo ou atividade física insuficiente (51,9%); histórico familiar de
doenças cardiovasculares (DCV) (38,3%); sobrepeso (39%); obesidade (26%); consumo de bebida alcoólica (44,8%); e consumo de sal à mesa e de
leite integral (41,5%). Aplicou-se um questionário estruturado acerca do conhecimento dos FR, avaliando-se a seguinte questão: “Na sua opinião,
qual o PRIMEIRO, o SEGUNDO e o TERCEIRO fator de importância no desenvolvimento da pressão alta?”, não tendo sido oferecido qualquer
informação adicional. Como primeiro, segundo e terceiro fator de importância houve a seguinte distribuição respectivamente: dislipidemia
(22,95%, 12,57% e 2,73%), tabagismo (18,58%, 14,21% e 6,01%), alimentação inadequada (18,03%, 19,67% e 15,30%), sal (14,75%, 9,84% e
4,37%), sedentarismo (8,74%, 14,75% e 17,49%), estresse (7,10%, 10,93% e 15,85%), álcool (3,83%, 8,2% e 11,48%), obesidade (2,19%, 1,64% e
3,83%), diabetes (0,55%, 2,19% e não citada) e história familiar (não citada, 0,55% e 0,55%). Assim, os seis FR mais citados, foram alimentação
inadequada (53%), sedentarismo (41%), tabagismo (38,8%), dislipidemia (38,3%), estresse (33,9%) e consumo de sal (29%). Salienta-se o fato da
alimentação inadequada ter sido o FR mais citado e obesidade ter sido referida somente em 7,7% dos entrevistados, sendo que 65% deles tinham
sobrepeso ou obesidade e 42% tinham diagnóstico de HA. Embora os participantes tenham demonstrado conhecimento dos FR, fica evidente a
necessidade de melhores estratégias e ações para diminuir a discrepância encontrada e elevado percentual de agregação de FR nesta população. O
perfil dos participantes, corroborando os dados apresentados pelo VIGITEL, demonstra a necessidade de intensificação de Campanhas de Saúde
para divulgação de diferentes saberes interdisciplinares, a fim de se obter uma conscientização mais efetiva da população no combate e prevenção
das DCV.
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RESUMO
A doença arterial coronariana representa uma importante causa de morbidade e mortalidade no Brasil. Torna-se necessária a constante avaliação
e divulgação do perfil da população acometida nas diferentes unidades de atendimento. Este trabalho tem como objetivo avaliar os dados clínicos,
laboratoriais e testes diagnósticos dos pacientes internados no departamento de doença arterial coronariana de um hospital terciário
especializado e de referência em cardiologia do Ministério da Saúde no Brasil. Foram avaliados retrospectivamente os dados obtidos em
prontuário e banco de dados institucional de 809 pacientes internados de agosto de 2012 a março de 2015 na enfermaria de doença arterial
coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas, além da média e do desvio padrão. A
população foi composta por 284 mulheres (35,1%) e 525 homens (64,9%) com média de idade de 63±10,4 anos. Os diagnósticos de internação
foram assim distribuídos: angina estável (37,2%), angina instável (11,2%), infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST
(16,6%), IAM sem supradesnível do segmento ST (18,5%), insuficiência cardíaca congestiva (8,9%) e outros (7,6%). Foram encontradas as seguintes
prevalências de fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica em 90,1%, diabetes mellitus em 42,4%, dislipidemia em 73,0%, tabagismo em
49,9%, história familiar de DAC em 32,8% e sedentarismo em 82,0%. Doença cerebrovascular estava presente em 12,1% e doença arterial
periférica em 16,1%. O clearance de creatinina médio foi de 78+-33,1 ml/min. Disfunção ventricular esquerda moderada a grave ao
ecocardiograma estava presente em 34,7%. Foi realizado teste provocativo de isquemia não invasivo em 28% dos pacientes tendo sido
evidenciada isquemia em 83,3% destes. Coronariografia foi realizada em 89,4% tendo sido encontrados os seguintes resultados: ausência de lesões
(4,3%), univascular (11,4%), bivascular (19,1%) e trivascular (65,1%). Lesão de tronco de coronária esquerda foi evidenciada em 24,7%, de artéria
descendente anterior em 86,8%, sendo 58% delas proximal. A população de pacientes internada em enfermaria de coronariopatia de hospital
terciário especializado em cardiologia apresentou alta prevalência de fatores de risco clínicos e de sinais de gravidade nos testes diagnósticos.
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RESUMO
A doença arterial coronariana é a principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Torna-se necessário o
conhecimento dos fatores associados à ocorrência de óbito intra-hospitalar. O objetivo deste trabalho foi avaliar os fatores preditores de
mortalidade intra-hospitalar de pacientes internados em enfermaria de doença arterial coronariana de um hospital terciário. Foram avaliados,
retrospectivamente, 809 pacientes internados na enfermaria de doença arterial coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia de agosto de
2012 à março de 2015. Foram coletados os dados cínicos, laboratoriais e de testes diagnósticos de banco de dados institucional e prontuários. Na
análise estatística foram utilizados os testes qui-quadrado ou exato de Fisher nas variáveis categóricas e os testes t de Student ou de Kruskal-Wallis
nas variáveis contínuas para avaliar a associação com a ocorrência de óbito intra-hospitalar. Foi ajustado o modelo de regressão logística para
quantificar os efeitos das variáveis sobre o óbito. Foi calculado o odds ratio (OR) com seu intervalo de confiança de 95% (IC-95%). Foi considerado
significativo o p<0,05. A população foi composta por 284 mulheres (35,1%) e 525 homens (64,9%), a média de idade foi de 63+-10,4 anos. Os
diagnósticos foram: angina estável (37,2%); angina instável (11,2%); infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível segmento ST (16,6%);
IAM sem supra ST (18,5%); insuficiência cardíaca congestiva (8,9%) e outros (7,6%). O tratamento foi clínico (30,6%), angioplastia (17,2%) e
revascularização cirúrgica (52,3%). A ocorrência de óbito intra-hospitalar não apresentou associação com o sexo (p=0,79), índice de massa
corpórea (p=0,28), hipertensão arterial (p=0,12), diabetes mellitus (p=0,69), dislipidemia (p=0,31), tabagismo (p=0,91), história familiar DAC (P=
0,91), sedentarismo (0,92), grau de disfunção ventricular (p=0,11), identificação de isquemia em teste não invasivo (p=0,44), doença
cerebrovascular (p=0,29) ou doença arterial periférica (p=0,20). Houve associação com a presença de doença trivascular (p=0,003), idade (=0,003),
clearance de creatinina (p=0,002) e escore de risco euroscore (p=0,009). Na análise multivariada os fatores independentes associados a óbito
foram idade (OR=1,061 – IC95%=1,020 a 1,104) (p=0,004) e doença trivascular (OR=4,188 – IC95%=1,447 a 12,120) (p=0,008). Os principais
preditores independentes de óbito intra-hospitalar nesta população foram a idade e a presença de doença
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RESUMO
A instalação do diabetes mellitus tipo 2 em indivíduos é resultante do aumento da concentração de glicose disponível no sangue, e ocorre tanto
pela diminuição da ação da insulina (i.e. resistência à insulina), bem como pela diminuição da secreção de insulina (i.e. disfunção de células betapancreáticas). A resistência à insulina ocorre quando órgãos-alvos são incapazes de responder a concentrações normais de insulina na circulação,
ou seja, há uma sensibilidade reduzida nos tecidos corpóreos da ação da insulina e, em resposta, células beta-pancreáticas necessitam secretar
grande quantidade de insulina para manter a glicemia em níveis normais resultando em um defeito na tolerância à glicose e no desenvolvimento
de diabetes mellitus tipo 2, podendo levar a outras anormalidades metabólicas. Um dos fatores que levam ao desenvolvimento da resistência a
insulina é a obesidade, pois o tecido adiposo, que por muito tempo teve como função exclusiva a de reserva energética para o organismo humano,
é considerado na atualidade um órgão endócrino de grande relevância, responsável pela expressão, produção e liberação de adipocinas, entre
elas: adiponectina, leptina, resistina, omentina, obestatina, pancreastatina, vaspina, visfatina. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo
explorar e descrever, baseado em literatura científica, o papel do tecido adiposo (adipócitos) na regulação e produção dos diferentes tipos de
adipocinas, entre elas: adiponectina, leptina, resistina, omentina, obestatina, pancreastatina, vaspina e visfatina. Para tanto, a metodologia
utilizada foi uma revisão bibliográfica do tipo descritiva e exploratória, onde foram pesquisados e utilizados artigos de periódicos indexados
disponíveis nas bases de dados ScIELO e PUBMED, publicados entre o ano de 1992 e 2014, nos idiomas inglês e português. Como resultado
esperado, observou-se que a resistência à insulina está diretamente relacionada à função dos adipócitos no tecido adiposo e, que as adipocinas
estudadas, que são expressas ou que atuam direta ou indiretamente no tecido adiposo, auxiliam na regulação da resistência à insulina. A literatura
mostra que a deficiência na síntese de diferentes adipocinas, pode levar à instalação do diabetes melittus tipo 2, o qual está associado ao aumento
de doenças crônicas e suas complicações diversas. Como conclusão, ainda há necessidade de mais estudos científicos para elucidar os mecanismos
de ação dessas adipocinas para pensar em futuros alvos terapêuticos para o tratamento tanto da obesidade, como da resistência à insulina e do
diabetes mellitus tipo 2.
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RESUMO
A doença de Graves abrange um espectro do hipotireoidismo ao hipertireoidismo, cujo equilíbrio torna-se muitas vezes difícil e refratário. O
objetivo deste estudo foi relatar o caso de uma paciente com má absorção e tireotoxicose de graves refratária a metimazol, e que após terapia
com iodo evolui para hipotireoidismo grave e refratário à levotiroxina (LT4), só controlado com associação de triiodotironina (T3). G.N.S, feminino,
39 anos, iniciou tratamento clínico para tireotoxicose e oftalmopatia de graves em atividade (CAS = 9) com pulso de predinisona oral (1 mg/ kg/ d)
e metimazol. Este titulado e tentado por até 1 ano, atingindo 120 mg/dia sem resposta (TSH sempre < 0.011 UI/ L e T4L em torno de 2.2 a 7.2
ng/dl ). Indicado então, terapia cm iodo radioativo e profilaxia da oftalmopatia com corticoide oral. Seis meses após melhorou a oftalmopatia
(CAS = 2), TSH = 8,21UI/L e T4L = 0,6ng/dL. Iniciado LT4 50 mcg/d com aumento progressivo da dose até 350 mcg/dia em 4 meses - sempre em
hipotireoidismo franco e sintomático (TSH= 59.3- 69.92- 75.6 UI/L e T4L= 0.8- 0.7- 0.8ng/dL). Suspeitado de doença celíaca atípica (DCA). Elevado
então, a dose de LT4 para 600 mcg/dia, dieta sem glúten, apresentando melhora dos sintomas de hipotireoidismo em 15 dias (TSH 0.91UI/L e T4L
3.0ng/dl). Retornou-se a dose de LT4 para 350mcg/dia e em 1 mês: TSH 4.32UI/L e T4L 1.1 ng/dl. Paciente não conseguiu adesão à dieta sem
glúten regular, atingido níveis de TSH de 37 - 78- 159 UI/L e T4L 0.7- 0.2 UI/L, apesar de doses de LT4 de 800 mcg/dia, em hipotireoidismo clínico
e grave. Iniciado então combinação com T3 (40 mcg/dia). Em 3 meses o TSH caiu para 12.3 UI/L e T4L para 1.2ng/dl, paciente clinicamente
eutireoiana com significativa melhora da qualidade de vida, com hormônios tireoidianos estabilizando na faixa de hipotireoidismo subclínico nos
meses subsequentes. O controle clínico e laboratorial inadequado com LT4 pode ocorrer por má absorção de LT4, não adesão ao tratamento e
interferência na absorção pelos anticorpos anti-T4. Má absorção de LT4 deve fornecer oportunidade para detectar DCA. Nesse caso, mesmo a
dieta sem glúten e doses altíssimas de LT4, o eutireoidismo só foi possível com combinação de T3. A combinação de T4 e T3 pode ser um
alternativa em casos específicos.
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RESUMO
The diagnosis early and accurate treatment reduce the mortality of shock. There are many methods to determine the benefit of volume infusion:
clinical examination; central venous pressure; Ultrasound Methods etc. In opposition to other methods, inferior vena cava (IVC) respiratory
variation is simple, fast and non-invasive. Considering this, is a coherent method to guide fluid therapy. The objective is to evaluate respiratory
variation of IVC diameter and collapsibility as a guide to volume infusion in patients with shock. Compare these data with laboratory and clinical
parameters of perfusion. For the methods, we use 24 patients with hemodynamic instability or norepinephrine dependency; age= 14-78 years;
deep vein access in superior vena cava and mechanical ventilation from October 2013 until February 2015 in the ICU of Hospital Municipal Souza
Aguiar. Measurement of respiratory variation of IVC diameter and collapsibility; serum lactate and mean arterial pressure (MAP) before and after
24 minutes of 400 mL 0.9% saline infusion. Our records allowed us to get the results, whose average MAP (0 min) = 85,3 mmHg and (24 min) =
90,8 mmHg . The difference of MAP (0-24) was 5,5mmHg. Average serum lactate (0 min) = 1,54mmol / L and (24 min) = 1,78mmol / L (these
results ignore the patient number 8, as this clearly out of the general average). The difference of serum lactate (0-24) was 0,24mmol/L but it was
0-0,4mmol/L in 92% of patients. Average IVC collapsibility (0 min) = 17.05% [0-48,57] and (24 min) = 12.86% [1,85-46]. When collapsibility >= 20%,
MAP(0-24) = 83,8-87,7 (increased 3,9 = 4,6%) and < 20%, MAP (0-24) = 86,1-92,7 (increased 6,6 = 7,6%). Average minimum diameter of IVC (0 min)
= 1.43 cm [0,54-2,58] and average maximum diameter of IVC (0 min) = 1.70 cm [0,88-2,85]. Average minimum diameter of inferior vena cava (24
min) = 1,75 cm [0,81-2,66] and average maximum diameter of IVC (24 min) = 1,98 cm [1,30-2,75]. Data such as MAP and respiratory variation of
IVC collapsibility and diameter, before saline infusion of 400mL (0.9%), helped to demonstrate the volemia and the answer to saline infusion: MAP
and IVC diameter increasing and IVC collapsibility decreasing. However, IVC collapsibility is a useful instrumental in defining the therapeutic
approach just when >50%. This is evidenced by the MAP variability after infusion volume, because when the collapsibility of patients is<20% MAP
varied over 7,6%, whereas patients with > 20% collapsibility had lower response (3,6%). We believe that these results are a consequence of greater
clinical severity of patients with collapsibility<20%. They have less hemodynamic response, as shown by: norepinephrine (mean 12,6mL/hr and
during the study highest elevation of 7ml/hr) and [1,1 - 50mL/hr]; MAP [49-103, before the infusion; 56-107 after infusion] and serum lactate
(mean of 4,2 before infusion and 4,9 after infusion) and [0,5 - 26, before infusion; 0,7 - 26, after infusion]. Our results demonstrated that the use
of serum lactate in episodic measures for guiding infusion volume is not a good predictor of clinical because their values after infusion volume can
be higher. We believe that is due to the first steps after infusion because the "lactate is being flushed out". We propose a series of measured
values for serum lactate effectively demonstrate the benefit of fluids. We recommend the incorporation of this technology as a routine in the ICU,
because is a viable method, non-invasive, effective and must be performed to determine the best therapeutic choice when clinical parameters are
not extremely
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RESUMO
Todos os estudos brasileiros realizados até a atualidade sobre o perfil sociodemográfico das mães diagnosticadas com sífilis durante a gestação
demonstraram que a maioria dessas mulheres pertenciam a uma classe social baixa, apresentavam baixo grau de escolaridade e assistência pré
natal precária.O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil sociodemográfico das mães de crianças notificadas como portadoras de sífilis
congênita no município do Rio de Janeiro a partir da ficha de notificação compulsória e discorrer sobre os principais motivos da manutenção da
alta prevalência de sífilis congênita em nossa sociedade.A pesquisa apresenta caráter quantitativo, transversal e descritiva, que será realizada a
partir da análise dos dados da ficha de notificação compulsória o Ministério da Saúde, preenchidas por profissionais de saúde no ano de 2013, no
município do Rio de Janeiro. A análise dos dados ainda está em andamento, entretanto, desde já podemos afirmar que alguns aspectos
corroboram dados obtidos em outros trabalhos. Dentre as 1706 fichas de notificação compulsória analisadas observa-se que a faixa de idade da
gestante está entre 17 e 25 anos (957 delas) apresentando como extremos as idades de 12 e 48 anos com um caso para cada. Santa Cruz foi o
bairro com maior número de notificações em 2013 com um total de 168, seguido de Campo Grande com 100 casos e Bangú com 98. Com relação
à escolaridade, 1/4 das mães não concluíram o Ensino Fundamental, vale ressaltar que em 44,8% das notificações este campo foi ignorado, não
informado ou preenchido como “não se aplica”. Quanto à raça, a maioria das gestantes se auto-declararam “pardas” (40,2%). Percebe-se que as
Áreas Programáticas (Aps) 5.1, 5.2 e 5.3 (correspondentes respectivamente aos bairros de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz) apresentaram a
maior incidência dos casos notificados. Cogita-se a hipótese de que essas taxas sejam decorrentes do baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) e da baixa escolaridade da população daquelas regiões, no entanto é possível que, concomitante ou isoladamente, a grande cobertura da
região pela Estratégia Saúde da Família (92%) tenha aumentado o número de diagnósticos e notificações.
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RESUMO
A mamografia é o método de escolha no rastreamento mastológico, reduzindo a morbimortalidade do câncer de mama com o seu diagnóstico
precoce. Com o aumento do rastreio mamográfico, uma nova queixa tem se tornado comum nos ambulatórios de mastologia: o achado
mamográfico anormal identificado somente pelo exame de imagem. A mamografia anormal corresponde à terceira causa de consultas
mastológicas, ficando atrás da mastalgia e da presença de nódulo. Os principais achados por imagem em lesões impalpáveis são: nódulo;
microcalcificações; distorção arquitetural do parênquima e densidades assimétricas. Para ser caracterizada como lesão na mamografia, a alteração
deve estar presente nas incidências médio-lateral e crânio caudal, o que permite a sua delimitação tridimensional. O objetivo deste estudo foi
avaliar a incidência dos tipos histopatológicos encontrados nas segmentectomias mamárias guiadas por estereotaxia em pacientes portadoras de
lesões impalpáveis de mama com alterações mamográficas suspeitas de malignidade. Foi realizado um estudo retrospectivo por meio da análise
comparativa dos laudos mamográficos e histopatológicos de 223 pacientes atendidas no Ambulatório de Mastologia do Hospital Municipal Ensino
da Piedade (HMEP), no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011 e que foram submetidas à segmentectomia estereotáxica por lesão
mamária impalpável suspeita de câncer. O laudo da mamografia respeitou os critérios do Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS). As
peças cirúrgicas eram radiografadas no mamógrafo e enviadas ao Setor de Anatomopatologia para exame histopatológico pelas técnicas de
congelação e parafina. O Setor de Mastologia, desde o início da realização desta modalidade cirúrgica no HMEP, confeccionou um banco de dados
contendo: as imagens mamográficas pré-operatórias em incidência crânio caudal e perfil verdadeiro após a marcação com o fio guia, a imagem
mamográfica das peças cirúrgicas e a cópia de cada laudo histopatológico do seguimento. Das 223 (100%) pacientes, 92 (41,3%) tiveram o
diagnóstico de neoplasia maligna. Dos 92 (100%) casos de câncer, houve a seguinte distribuição de acordo com o tipo histopatológico: carcinoma
ductal invasor – 78 (84,8%); carcinoma ductal in situ – 6 (6,5%); carcinoma lobular in situ – 4 (4,3%); carcinoma lobular invasor – 2 (2,2%);
carcinoma papilífero – 1 (1,1%) e 1 carcinoma indiferenciado – 1 (1,1%). A análise de 88 (100%) mamografias que identificaram lesões suspeitas
revelou: microcalcificações – 33 (35,9%); nódulos – 19 (20,7%); nódulo e microcalcificações – 16 (17,4%); calcificações pleomórficas – 11 (12,0%);
densidade assimétrica – 5 (5,4%) e distorções arquiteturais – 4 (4,3%). O estudo de 38 (100%) ultrassonografias mamárias em lesões suspeitas
mostrou: nódulo – 27 (71,1%); cistos – 5 (13,2%) e nódulo e cisto – 6 (15,8%). As microcalcificações foram as lesões mais comuns na mamografia e
os nódulos na ultrassonografia. O diagnóstico precoce do câncer de mama favorece o seu tratamento, proporcionando os melhores resultados
estéticos e prognósticos. Independente da apresentação de sinais ou sintomas mastológicos. A mamografia deve ser francamente ofertada para a
população feminina, mas deve-se atentar para que aquelas mulheres que apresentarem qualquer tipo de alteração no seu exame tenham
facilidade à consulta médica especializada, agilizando o diagnóstico e o tratamento adequado. A avaliação da correspondência entre as alterações
morfológicas na mamografia e os tipos histológicos encontrados em lesões mamárias impalpáveis e suspeitas de câncer de mama, formou um
banco de dados com imagens digitais, acarretando no aumento da qualidade do treinamento do corpo discente do HMEP.
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RESUMO
As anomalias congênitas incluem toda alteração funcional ou estrutural do desenvolvimento do feto de etiologia genética, ambiental ou
desconhecida. A ocorrência de anomalias congênitas mostra-se relevante entre os eventos mórbidos da população. Objetivou-se com este estudo
traçar um perfil clínico-epidemiológico das anomalias congênitas em nascidos vivos no Hospital Maternidade São Lucas, que é considerada
unidade secundária na cidade de Juazeiro do Norte-CE, no período de novembro de 2011 a novembro de 2013. Este estudo contempla a
quantidade de nascimentos de crianças malformadas e os sistemas orgânicos mais afetados. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo,
prospectivo de dados secundários, com base clínica- observacional descritiva. A metodologia utilizada na coleta e na análise dos dados foi
epidemiológica e seguiu um modelo de estudo descritivo numa amostra de idade zero: recém-nascidos. As anomalias foram descritas de acordo
com o capítulo XVII do Código Internacional de Doenças (CID 10), referentes a variáveis maternas e dos recém-nascidos (RN). De 6.976 ocorrências
de nascimentos, 86 anomalias, em 61 crianças, foram observadas dentre os nascidos-vivos. A proporção de alterações gênicas observada foi de
1,23%. A faixa etária materna mais prevalente foi entre 21 e 30 anos (46%). Quanto às consultas no pré-natal 31 (51%) das mães realizaram menos
de seis consultas e 30 (49%) realizaram seis consultas ou mais. Quanto ao tipo de parto, 36 (59%) por via vaginal e 25 (41%) por cesariana; gravidez
única em 100%. Entre os RN 37 (61%) eram do sexo masculino. Quanto ao peso ao nascer 19 (31%) estava abaixo de 2.500g. Quanto ao período
gestacional a maioria (66%) foi a termo. Do total de anomalias congênitas 62% eram maiores isoladas e múltiplas, das quais 43% eram de alto
risco, o equivalente à gravidade de 26,7% dos 61 conceptos malformados, o que gera um impacto para saúde pública no que diz respeito à
morbimortalidade. Segundo o sistema fisiológico acometido, 29% (28) apresentaram Malformação e Deformidade Congênita do Sistema
Osteomuscular (Q65-Q79), sendo a mais prevalente pé torto congênito (15%), seguidas das Malformações da cabeça, face e pescoço 28% (24) e
pelas anomalias do Sistema Nervoso Central 13% (11). A importância desse trabalho se baseia na busca da melhoria na assistência e adequado
acompanhamento a estes recém-nascidos.
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RESUMO
A rotulagem tem como função primordial fornecer à população uma série de informações relativas ao alimento e à sua composição. A rotulagem
precisa e adequada é imprescindível para oferecer ao consumidor subsídios que possibilitem a escolha de alimentos de acordo com suas
necessidades. De acordo com a Instrução Normativa nº 22, de 24 de novembro de 2005, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA), rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que seja escrita, impressa, estampada, gravada,
gravada em relevo ou litografada, ou colada sobre a embalagem. Os rótulos são elementos essenciais de fornecimento de dados sobre os produtos
aos consumidores. Sendo assim, é necessário que as informações sejam claras e possam auxiliar na compra adequada do produto. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar a adequação da rotulagem de 15 marcas diferentes de creme de leite com registro no Serviço de Inspeção Federal
(SIF), comercializados em estabelecimentos varejistas na cidade do Rio de Janeiro, em relação à legislação vigente. Durante os meses de março e
abril de 2015 foi elaborado um “Check-list”, com questões que permitiram avaliar os itens apresentados nos rótulos como “adequado” ou “nãoadequado” em relação às legislações em vigor. Os rótulos foram avaliados quanto às exigências e especificações constantes na Portaria nº 146 de
07 de março de 1996 do MAPA, na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 259 de 20 de setembro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), na RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA), na Instrução Normativa (IN) nº 22 de 24 de novembro de 2005 (MAPA) e
na Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003 (ANVISA). Das amostras analisadas, não houve conformidade com a Lei nº 10.674/2003 da ANVISA em
60% e com as determinações da RDC nº 360/2003 da ANVISA em 33%.Todas as amostras apresentaram pelo menos uma não conformidade em
relação à IN nº 22/2005 do MAPA. Quanto à Portaria nº 146/1996 do MAPA, 7% das amostras não estavam adequadas. Todas as amostras
estavam de acordo com a RDC nº 259/2002 da ANVISA. Os resultados obtidos apontam falhas no cumprimento das legislações vigentes pelas
indústrias produtoras de creme de leite e consequente prejuízo quanto ao acesso à informação sobre o produto além de cercear um direito do
consumidor.
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RESUMO
A rotulagem dos alimentos é o elo entre o consumidor e o produto, sendo um instrumento de educação alimentar. O rótulo de um alimento tem
como objetivos identificar a composição do alimento, a origem e as suas características nutricionais, data de validade, quantidade e outras
informações que permitam ao consumidor escolher o produto de acordo com as suas necessidades, sendo imprescindível para a saúde pública. O
acesso à informação correta sobre o conteúdo dos alimentos é um direito do consumidor. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
conformidade da rotulagem de leite condensado de dez marcas diferentes e doce de leite de cinco marcas diferentes comercializados no
município do Rio de Janeiro – RJ em relação às legislações vigentes. Foi elaborado um check-list com um questionário desenvolvido a partir das
legislações em vigor. Cada item foi avaliado como “conforme” ou “não-conforme”. Os rótulos das 10 amostras de leite condensado de marcas
diferentes e das 5 marcas de doces de leite foram avaliados quanto às exigências e especificações constantes na Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) nº 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA), na RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA), na Instrução Normativa (IN) nº 22 de 24
de novembro de 2005 (MAPA) e na Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003 (ANVISA). A RDC nº 360/2003 aprova o Regulamento Técnico sobre
Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Todas as marcas apresentaram as informações
nutricionais obrigatórias estando de acordo com esta legislação. Seis (60%) amostras de leites condensados e 2 (40%) amostras de doces de leite
não apresentaram a expressão “contém glúten” ou “não contém glúten” com caracteres nítidos, o que dificultava a leitura, não estando em
conformidade com a Lei nº 10.674/2003 que tornou obrigatória a informação sobre a presença ou não de glúten no rótulo dos produtos
alimentícios comercializados. A IN nº 22/2005 aprova o Regulamento Técnico para Rotulagem de Produtos de Origem Animal Embalado. Em 6
(60%) amostras de leites condensados e em todas as amostras de doces de leite não foram utilizadas as expressões “fabricado em”, “produto ...”
ou “indústria ...” para identificação da origem, estando em desacordo com o subitem 6.4.2 da legislação. Uma (10%) amostra de leite condensado
apresentou frase que aconselhava o seu consumo para melhorar a saúde o que é proibido pela legislação. Além disso, 5 (50%) amostras de leites
condensados e 1 (20%) amostra de doce de leite apresentaram o nome da marca com letras de tamanhos maiores do que o nome de venda do
produto, não estando em conformidade com a legislação. Somente quatro amostras (40%) de leites condensados atenderam a todas as
especificações constantes nesta legislação. Somente 1 (10%) amostra de leite condensado não estava em conformidade com a RDC nº 259/2002
que aprova o Regulamento Técnico sobre a Rotulagem de Alimentos Embalados. Esta amostra apresentava no seu rótulo uma frase que
aconselhava o seu consumo para melhorar a saúde. Todas as amostras de doces de leite e 9 (90%) amostras de leites condensados não
apresentaram nenhuma irregularidade perante às normas dessa legislação. Apenas 2 (20%) marcas de leites condensados estavam de acordo com
todas as legislações vigentes. Nenhuma marca de doce de leite atendeu a todas as especificações constantes nas legislações vigentes. Ao avaliar a
conformidade da rotulagem de leite condensado e de doce de leite foi verificado que 86% das marcas não estavam completamente de acordo com
as legislações vigentes.
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RESUMO
Todo alimento que seja produzido, comercializado e embalado na ausência do cliente e pronto para a oferta ao consumidor deve apresentar a
rotulagem. Tal necessidade visa o fornecimento de informações adequadas e claras sobre as características dos alimentos, devendo apresentar
indicações que permitam ao consumidor informar-se quanto à denominação de venda, firma responsável pela produção, a identificação do serviço
de inspeção sanitária oficial, a natureza do estabelecimento, o prazo de validade, sua fórmula de composição, a rotulagem nutricional, além de
outras informações necessárias e determinadas nas legislações vigentes no país. As informações apresentadas na rotulagem são um direito do
consumidor e a forma como os dados devem ser apresentados são regulamentados, permitindo que haja uma padronização. O presente trabalho
teve como objetivo avaliar a conformidade da rotulagem de 11 marcas diferentes de leite em pó com registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF),
comercializados no município do Rio de Janeiro – RJ, entre março e abril de 2015, em relação às legislações vigentes. Foi elaborado um “checklist” desenvolvido a partir das legislações em vigor. Cada item foi avaliado como “conforme” ou “não conforme”. Foram avaliados os rótulos de 8
amostras de leite em pó integral, de 1 amostra de leite em pó semi-desnatado e de 2 amostras de leite em pó desnatado de marcas diferentes
quanto às exigências e especificações constantes na Portaria nº 146 de 07 de março de 1996 do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 259 de 20 de setembro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), na RDC nº 222 de 05 de agosto de 2002 (ANVISA), na RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA), na Instrução Normativa (IN) nº
22 de 24 de novembro de 2005 (MAPA) e na Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003 (ANVISA). Das amostras analisadas, 90.9% apresentaram pelo
menos uma não conformidade de acordo com o preconizado pela IN nº 22/2005 do MAPA. Todas as amostras estavam de acordo com a RDC nº
259/2002 da ANVISA. Em 9% das amostras, foi constatada a não conformidade com a RDC nº 360/2003 da ANVISA e 45,4% não apresentaram
conformidade com a Lei nº 10.674/2003 da ANVISA. Foi observado que 54,5% das amostras estavam em desacordo com a RDC nº 222/2002 da
ANVISA e 18,1% não estavam de acordo com a Portaria nº 146/1996 do MAPA. Diante dos resultados concluiu-se que apenas um rótulo estava de
acordo com todas as determinações constantes nas legislações vigentes, ficando demonstrada a necessidade de uma maior atenção quanto à
elaboração, aprovação e produção das rotulagens de leite em pó visando uma total adequação às legislações.
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RESUMO
Os rótulos são um espaço de informação ao consumidor e quando são bem compreendidos permitem que as escolhas sejam feitas de forma mais
criteriosa. O acesso às informações deve atender às exigências das legislações e incentiva investimentos por parte das indústrias para melhorar o
perfil nutricional dos produtos, pois a composição declarada do produto pode ser determinante para a aquisição ou não do produto pelo
consumidor. A veracidade das informações apresentadas pelo rótulo dos alimentos deve ser garantida para que as mesmas auxiliem o consumidor
em suas escolhas e os profissionais de saúde na orientação quanto à composição da dieta. Sendo assim, um rótulo que atenda às especificações
das legislações, que traga informações legíveis, fidedignas e claras é indispensável aos alimentos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
conformidade da rotulagem de 18 marcas diferentes de leite UHT (Ultra High Temperature) comercializados no município do Rio de Janeiro – RJ
em relação às legislações vigentes. Foi elaborado um “check-list” desenvolvido a partir das legislações em vigor. Cada item foi avaliado como
“conforme” ou “não-conforme”. Foram avaliados os rótulos de 11 amostras de leite UHT integral, de 4 amostras de leite UHT semi-desnatado e de
3 amostras de leite UHT desnatado de marcas diferentes com registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), quanto às exigências e especificações
constantes na Portaria nº 146 de 07 de março de 1996 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) na Resolução de Diretoria
Colegiada (RDC) nº 259 de 20 de setembro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na RDC nº 222 de 05 de agosto de 2002
(ANVISA), na RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA), na Instrução Normativa (IN) nº 22 de 24 de novembro de 2005 (MAPA) e na Lei nº
10.674 de 16 de maio de 2003 (ANVISA). Todas as amostras apresentaram pelo menos uma não conformidade de acordo com o preconizado pela
IN nº 22/2005 do MAPA. Uma única amostra (5,5%) apresentou duas não conformidades com a RDC nº 259/2002 da ANVISA. O restante das
amostras (94%) estava de acordo com a RDC nº 259/2002 da ANVISA. Todas as marcas avaliadas apresentaram as informações nutricionais
obrigatórias estando em conformidade com a RDC nº 360/2003 da ANVISA. Cinco (28%) amostras não apresentaram conformidade com a Lei nº
10.674/2003 da ANVISA. Das 18 amostras analisadas 15 (83%) estavam em desacordo com a RDC nº 222/2002 da ANVISA. Após a avaliação da
conformidade da rotulagem de leites UHT concluiu-se que nenhum rótulo das marcas analisadas estava completamente de acordo com as
legislações vigentes.
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RESUMO
O mercado consumidor está se tornando cada vez mais rigoroso com relação à qualidade dos alimentos. Diversas exigências passam a ser impostas
em todas as etapas do processo produtivo como forma de garantir a qualidade e a segurança do produto. O estabelecimento de normas
desempenha um papel de suma importância visando garantir um padrão de qualidade a ser seguido em toda a cadeia produtiva. Vários desafios
são enfrentados pelos estabelecimentos quanto à adequação de sua produção às determinações dos regulamentos vigentes no país e quanto às
normas dos países importadores para sua inserção no comércio internacional. A apropriação das informações sobre as legislações vigentes em
países que estão na vanguarda da qualidade do leite e reconhecidamente como grandes produtores, nos permite entender melhor quais devem
ser a diretrizes a serem seguidas, levando-se em consideração as peculiaridades e os requisitos relativos à produção do leite no Brasil, para que se
possa atingir um patamar mais elevado de qualidade e de consequente competitividade. A União Europeia produziu no ano de 2013 152.401
toneladas de leite. No Brasil o volume de leite produzido vem crescendo a cada ano, foram 34,4 bilhões de litros em 2013 e, de acordo estimativas
do IBGE, 36 bilhões em 2014. Apesar do Brasil ter uma alta produção a qualidade ainda é deficiente. Uma das referências internacionais nas
exigências de qualidade do leite é a União Europeia, que se baseia no Regulamento (CE) N.º 853 do parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de
abril de 2004, determinando parâmetros de contagem bacteriana inferior a 100 mil UFC mL-1 e contagem de células somáticas (CCS) inferior a 400
mil células mL-1 para o leite cru. A União Europeia possui uma legislação bastante rígida quanto a presença de adulterantes, antibióticos, ao bemestar e a sanidade dos animais e da água. Já no Brasil, segundo a Instrução Normativa nº 62 (IN62) de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foram estabelecidas metas e prazos por regiões para que ocorra uma redução da contagem total
bacteriana (CTB) no máximo a 100 mil UFC mL-1 e de CCS no máximo a 400 mil células mL-1, com prazo limite a partir de 2017. O objetivo do
presente trabalho foi comparar as normas da União Europeia e as determinadas na IN62 no Brasil quanto ao padrão higiênico-sanitário na
produção do leite cru. Verificou-se que muitas das exigências feitas pela União Europeia, equivalem com as presentes na IN62 tais como: os
requisitos sanitários aplicáveis à produção do leite cru visando o controle dos animais em relação à brucelose e tuberculose, a pesquisa de
resíduos de antibióticos e outros inibidores do crescimento microbiano, às exigências de higiene na obtenção do leite, a forma de armazenamento,
o manuseio do material e a refrigeração, além da limpeza dos tetos das vacas e o controle de doenças como a mastite. Os controles ocorrem de
forma semelhante através da periodicidade de coleta de amostras do leite de conjunto, para monitoramento em função dos parâmetros
regulamentares. Com isso podemos concluir que o Brasil apresenta diretrizes bem determinadas e condizentes com as exigências internacionais,
com boas perspectivas de melhorar sua performance de produção ao investir na qualidade do leite. Apresenta prazos para a realização das
mudanças necessárias e o cumprimento das metas determinadas na IN62 para que se possa caminhar para uma nova realidade quanto as
questões de qualidade e competitividade.
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RESUMO
A Dirofilariose, também chamada “doença do verme do coração” (heartworm disease), é uma antropozoonose emergente de cães, de caráter
crônico, causada por nematódeos do gênero Dirofilaria, onde Dirofilaria immitis é a espécie mais amplamente conhecida, sendo transmitida por
mosquitos dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles. No ser humano, caracteriza-se por comprometimento do parênquima pulmonar ou nódulos
subcutâneos, e nos cães, manifesta-se como lesões no endotélio vascular e obstruções causadas pelo parasita adulto, sendo encontrado
principalmente no ventrículo direito do coração. A gravidade da doença cardiopulmonar nos cães é determinada pela quantidade de vermes
adultos, resposta imunológica, duração da infecção e nível de atividade no hospedeiro. O diagnóstico clínico não é possível uma vez que os sinais
podem ou não estarem presentes, sendo necessária a pesquisa de microfilárias na circulação ou pesquisa de antígenos das formas adultas.
Atualmente, os exames de imunocromatografia estão despertando grande interesse clínico, já que apresentam em sua maioria, alta especificidade
e sensibilidade, são relativamente baratos e muito práticos para auxiliarem como forma de apoio diagnóstico. Como é frequente a presença de
vetores da enfermidade dirofilariose na região de Ilha de Guaratiba/RJ, este trabalho objetivou fazer um comparativo entre três técnicas de
diagnóstico: Kit imunocromatográfico Alere®, Knott modificado e exame direto como forma de auxiliar no diagnóstico e assim diminuir o risco de
contaminação e disseminação dessa doença na região avaliada, o que apresenta grande importância inclusive em termos de Saúde Pública, pela
íntima relação dos animais domésticos com o ser humano, uma vez que em 1979, a enfermidade passou a ser considerada zoonose pela
Organização Mundial da Saúde. Foram coletadas nos meses de setembro e outubro de 2014, amostras de sangue de 34 cães independente de
sexo, raça ou condição de saúde, através da venopunção cefálica, as quais foram acondicionadas em tubos de vacutainer com anticoagulante
ácido etileno diaminotetracético de potássio (EDTA). Apenas animais com mais de um ano de idade, sem receber nenhuma medicação profilática
microfilaricida e que fossem domiciliados no bairro de Ilha de Guaratiba/RJ foram utilizados neste estudo. Após a coleta, os tubos foram
devidamente identificados, acondicionados em recipiente termo-estável, com refrigeração por gelo, e transportados para o laboratório de
Patologia Clínica da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/ RJ, onde foram submetidos imediatamente ao exame imunológico para
detecção qualitativa do antígeno da D. immits através do Alere Dirofilariose Ag Test Kit®, e aos exames para a pesquisa de microfilárias pelas
técnicas da gota espessa e do Knott modificado. No exame de Knott modificado foram encontrados 12 (35,3%) animais positivos para
microfilárias; no exame direto com emprego da gota espessa foram encontrados 10 (29,4%) animais positivos e no exame para detecção de
antígenos Alere Dirofilariose Ag Test Kit® foram encontrados 14(41,2%) animais positivos. Portanto, a maioria dos animais infectados era
portadora de antigenemia e 2 cães (14%), possuíam infecção oculta, ao se comparar o exame imunocromatográfico com a técnica de Knott
modificada, já que o animal pode apresentar o verme adulto sem ter microfilaremia, o que acaba determinando o resultado falso negativo pela
técnica de Knott modificado. Desta forma conclui-se que o kit comercial imunológico Alere Dirofilariose Ag Test Kit® apresentou, nas condições
utilizadas, uma acurada sensibilidade podendo evidenciar animais portadores de dirofilariose oculta e deve-se ressaltar também que os exames
laboratoriais para diagnóstico de infecção por D. immits disponíveis na rotina da clínica médica veterinária não devem ser utilizados de forma
individualizada, mas em conjunto no sentido de oferecer maior precisão no diagnóstico.
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RESUMO
Fazendo parte da família Spheniscidae, os Pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) são aves oceânicas por excelência e habitam as zonas
costeiras da Argentina, Chile, Patagônia e Ilhas Malvinas. De hábitos pelágicos e migratórios que acompanham os movimentos das correntes
marítimas em busca de alimentos, espécimes jovens e adultos se perdem das suas colônias e aparecem nas praias brasileiras. Estes animais
expõem-se a inúmeras situações de estresse durante essa migração como: mudança climática, privação de alimento, poluição, predação, doenças
em geral e outros; muitas vezes sendo resgatados ainda com vida são encaminhados aos centros de reabilitação. Entretanto, o grau de debilidade
é tão alto que um grande número de animais vem a óbito. Com o intuito de realizar a tipificação microscópica de patologias e o esclarecimento
dos aspectos clínicos de várias doenças respiratórias, fragmentos do pulmão geralmente são analisados durante a necropsia das aves. Visando
ampliar e enriquecer o conhecimento morfológico básico, o presente trabalho descreve a histologia da traqueia e do pulmão de dois exemplares
de Pinguins-de-Magalhães trazidos a um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de uma universidade situada no Rio de Janeiro, por órgãos
de cuidado e proteção do governo. Contudo, não resistiram às lesões e vieram a óbito de maneira natural, sendo então doados para o presente
projeto, que foi aprovado pelo Comitê de Ética do CESVA. Após o óbito dos animais, os órgãos retirados foram imediatamente fixados por imersão
em formalina a 10%, posteriormente clivados, incluídos em parafina, seccionados a 5 µm de espessura em micrótomo e corados com Hematoxilina
e Eosina. A análise macroscópica da traqueia desses animais mostrou a presença de um septo medial que se estende desde a porção mais cranial
até a bifurcação bronquial; dividindo o órgão em canal direito e esquerdo. Na microscopia observou-se a presença de uma membrana mucosa que
exibe epitélio pseudo-estratificado colunar ciliado com numerosas glândulas mucosas alveolares simples, uma submucosa delgada formada por
tecido conjuntivo vascularizado, aneis cartilaginosos rodeados por tecido conjuntivo e a presença de áreas de ossificação e uma membrana
adventícia. Os pulmões com aspecto triangular localizados dorsalmente na região torácica, apresentam no seu interior mesobrônquios, brônquios
secundários e parabrônquios. A histologia do mesobrônquio evidenciou um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico com a presença de cílios e
glândulas intraepiteliais mucosas. Exibem ainda uma lâmina própria constituída por tecido conjuntivo frouxo e uma muscular contínua com uma
orientação preferencialmente circular e abaixo placas de cartilagem hialina. Os brônquios secundários possuem um epitélio cúbico com cílos e
glândulas mucosas. Há uma camada muscular descontínua bem evidente de orientação multidirecional e na transição para o parabrônquio,
visualizou-se uma mudança epitelial com o aparecimento de áreas de descontinuidade. Os parabrônquios são tubos estreitos longos, sendo
considerados a unidade funcional dos pulmões das aves, responsáveis pela troca gasosa. Nestas aves, somente estão presente o padrão
paleopulmonar, que é representado por pilhas paralelas de parabrônquios anastomosados. A superfície interna dos parabrônquios tubulares é
perfurada por inúmeras aberturas chamadas de átrios. Estes, exibem um epitélio cúbico ou pavimentoso sem cílios, separados por septos que
contém tecido conjuntivo frouxo mostrando o ápice alargado pela presença de células musculares lisas conectadas funcionalmente a fibras
elásticas. Concluímos que microscopicamente, a traqueia da espécie estudada mostra um padrão semelhante ao das aves domésticas
evidenciando porém, uma bifurcação atípica. Esta bifurcação traqueal deve-se possivelmente ao fato desses animais serem aquáticos e
permanecerem submersos por minutos. O estudo evidenciou ainda que o pulmão desses animais possuem uma arquitetura complexa,
apresentando padrão paleopulmonar para melhorar a eficiência da hematose.
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RESUMO
A neosporose é um agravo de saúde que quando acomete bovinos geralmente causa problemas reprodutivos. Tais problemas implicam,
sabidamente, em perdas econômicas significativas. A produção leiteira no Brasil é mantida em mais de 50 % por produtores de pequeno porte os
quais possuem recursos escassos e/ou limitados. O agravo da neosporose reduz os lucros e gera prejuízos desconhecidos pelos produtores, dessa
forma faz-se importante o empreendimento logístico ao produtor e o estabelecimento de um perfil epizootiológico da condição, bem como a
possibilidade de esclarecimento para diagnose e controle. O desenvolvimento de técnicas diversas em bem-estar, saneamento e aprimoramento
genético é importante para a produção leiteira e para a econômica do país. O presente estudo teve por objetivo realizar um levantamento
epizootiológico de bovinos de produção leiteira soropositivos para Neospora caninum no município de São José do Barreiro – São Paulo.
Inicialmente foram selecionadas 20% (45) das propriedades com este perfil produtor no município. Esta seleção foi realizada a partir do número de
proprietários que concordaram em participar do estudo (amostragem). Foram, então, selecionados 20% dos animais em produção de cada uma
das 45 propriedades, totalizando 390 animais com idade entre 4 a 10 anos. Foi elaborado um formulário o qual foi aplicado aos
proprietários/administradores e que continha 20 questões abordando temas como: quantitativo de animais, tipo de criação, presença de cães na
propriedade, incidência de abortamento e existência de sazonalidade dos mesmo, descarte do material abortado, pesquisa do motivo do
abortamento, protocolo vacinal dos animais, frequência de descarte e de compra de novos animais, origem e quarentena de animais recém
adquiridos, assim como o conhecimento a respeito de Neosporose e suas respectivas transmissão e patologia. Após a aplicação do formulário
foram coletadas amostras de sangue que, após centrifugação, viabilizaram a obtenção do soro. As amostras sorológicas foram, então, testadas
para a presença de anticorpo anti-N. caninum e foi determinada a respectiva titulação através do teste DOT-ELISA auto-suficiente – Bovine
Neospora Antibody Test Kit da marca Biogal´s Immunocomb®. Os resultados forneceram elevados percentuais de prevalência da condição mas, em
contra partida, com um coeficiente bem menos significativo de abortamentos entre os animais soro positivos. Com os dados obtidos e através do
levantamento epizootiologico tornou-se possível identificar o município de são José do Barreiro –SP como uma região enzoótica para N. caninum.
Com uma prevalência de soropositividade, entre os animais, de 61% ( através da técnica DOT- ELIZA auto- suficiente) foi possível, ainda,
estabelecer uma associação entre a soropositividade e abortamento, entretanto valores altos ou baixos de titulação não influenciaram na
prevalência nos casos de abortos. Estes dados corroboram com o fato de a presença de neosporose levar ao aumento de perdas econômicas neste
tipo de produção.
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RESUMO
O correto Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é de crucial importância no exercício profissional da assistência a saúde tanto
humana quanto animal. O inadequado gerenciamento destes resíduos envolve riscos e danos à saúde pública, à saúde do trabalhador e ao meio
ambiente, além de implicar em problemas legais e éticos. Apesar de ser este um tópico comum a todas as profissões da área, cabe ressaltar tratase a Medicina Veterinária daquela com capacidade de gerar a maior diversidade de resíduos e com isto, instituir maiores riscos. Cabe, então, ao
processo de formação profissional a atribuição educacional da questão. O presente trabalho tem por objetivo identificar a existência de deficiência
na formação de profissionais Médicos Veterinários no tocante ao conhecimento do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS). A
metodologia empregada ao estudo foi a de construção de um questionário de autopreenchimento aplicado a uma amostra constituída por 235
alunos do curso de medicina veterinária de duas Instituições Privadas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. A amostra foi dividida em dois
grupos: o grupo 1 (n =181) representado por alunos ingressantes (dois primeiros períodos do curso) e o grupo 2 (n=54) representado por alunos
concluintes (dois últimos períodos do curso). O questionário abordava temas como definição de RSS, noções e principais funções do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conhecimento dos órgãos relacionados à legislação e fiscalização dos RSS e fases de segregação
e destinação dos mesmos. Os resultados obtidos pelas respostas foram analisados através do estabelecimento de Coeficiente de Dominância (CD)
das respostas, pela análise dos fatores de risco pela medida de associação do tipo Odds Ratio (OR) e pela Análise da Eficácia do conhecimento. Os
resultados apontaram um CD de 26,52% para os alunos do grupo 1 e de 51,85% para o grupo 2 quanto a indicação da correta definição Resíduos
de Serviços de Saúde (RSS). A análise de associação forneceu um valor de OR = 2,98 com eficácia de conhecimento inferior a 50% (48,08%).
Quanto a correta identificação das correlações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) o CD encontrado para o
grupo 1 foi de 9,39% e para o grupo 2 de 29,63%. Apesar dos resultados terem indicado um valor de OR = 4,06 e a um valor de eficácia de
conhecimento de 70%,apenas 22,22% dos alunos concluintes indicou corretamente a correlação entre o PGRSS e a transmissão de doenças. O
conhecimento do número de classes de resíduos forneceu CD=14,92% para o grupo 1 e CD=16,70% para o grupo 2, com OR=1,14 (fraca
associação) e eficácia de conhecimento de apenas 11,76%. A avaliação das respostas que contemplavam a fase de segregação, em especial do
correto descarte do conjunto seringa/agulha apresentaram CD=28,18% para os ingressantes e CD=9,26% para os concluintes com valor de OR=
0,26 (associação inexistente) e eficácia de conhecimento nula. Em se tratando da aquisição de conhecimento quanto ao GRSS na amostra utilizada,
o presente estudo constatou haver deficiência deste aspecto no processo de formação profissional. Apesar de haver ganho de conhecimento este
se encontrou aquém do esperado. O maior problema encontrado foi referente à fase de segregação, onde caso ocorra falha, todas as demais fases
estarão prejudicadas e corrompidas, além da possibilidade de oneração do custo do gerenciamento. O correto GRSS envolve aspectos ético-legais
que devem ser de conhecimento dos profissionais, além de atender as atuais estratégias mundiais para colaboração interdisciplinar, cujo objetivo
é a promoção e preservação da saúde humana, animal e do meio ambiente. O engajamento do médico veterinário neste processo requer
conhecimento do GRSS o qual deve ser adquirido durante a formação profissional.
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RESUMO
O aumento mundial do consumo da carne de frango nos últimos anos tem demonstrado significativa preocupação do governo e dos consumidores
quanto à segurança e a qualidade do produto, tornando-se de extrema importância à gestão de controle da qualidade em matadouros avícolas,
visando a garantia da inocuidade do alimento, tendo como foco principal os padrões microbiológicos, a sanidade e a ausência de substâncias
nocivas. Diante da necessidade do cumprimento das exigências legais e dos consumidores, surge cada vez mais a necessidade de implantação e de
implementação dos programas de autocontrole dentro de estabelecimentos alimentícios como medidas preventivas de perigos, diminuindo o risco
de sua ocorrência. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) compõem os programas de garantia da qualidade, assegurando que os alimentos sejam
produzidos e controlados de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação. O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência
quanto à implantação e à manutenção das Boas Práticas de Fabricação em um estabelecimento, classificado como matadouro de aves e coelhos,
situado no Município do Rio de Janeiro - RJ, como ferramenta do controle da qualidade higiênico-sanitária dos produtos. Durante o período de
março a maio de 2015, foram realizadas, inspeções pela equipe do controle de qualidade e do serviço de inspeção sanitária local em todos os
setores da produção do estabelecimento, com a finalidade de identificar as não conformidades no tocante à estrutura, aos procedimentos e
controles adotados no processamento, aos manipuladores de alimentos, à matéria prima até a distribuição e a elaboração de um relatório. Foi
produzido um relatório de auditoria, realizado pelo serviço de inspeção sanitária junto com a equipe do controle de qualidade, e consequente
abordagem dos ajustes necessários para a adequação aos padrões regulamentares. Com a verificação pode-se observar que a ausência de
procedimentos relativos às BPF, acarreta desvios que podem ocorrer durante a produção e ampliam o risco da ocorrência de perigos associados
com a inocuidade. Com a realização do diagnóstico de todo o estabelecimento e dos procedimentos realizados em toda a linha de produção,
concluiu-se que se faz necessária a implantação e a manutenção de um programa de Boas Práticas de Fabricação, exercendo papel fundamental
quanto à garantia da qualidade dos produtos produzidos além do cumprimento das normas vigentes.
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RESUMO
Nos dias atuais é comum o consumo de adoçantes artificiais e produtos dietéticos contendo adoçantes, e o consumo se inicia cada vez mais cedo,
já na adolescência, fase na qual se inicia uma transição para a vida adulta e é marcada por aquisição de hábitos que podem ser carregados para a
vida toda. Em contrapartida, os efeitos dos adoçantes no organismo humano vêm sendo estudados e trazem a preocupação com o consumo
exagerado, pois os mesmos podem causar diversos efeitos negativos no organismo. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de
adoçantes artificiais e de produtos diet e light por estudantes do ensino médio de uma escola localizada em São José- SC, para verificar se os
adolescentes fazem uso dos edulcorantes, e se este uso pode ser considerado alto ou não de acordo com os limites de ingestão estipulados pela
legislação. A pesquisa foi descritiva, quali-quantitativa, transversal, de campo e bibliográfico, sendo aplicado um questionário para verificar o
consumo de adoçantes e produtos dietéticos em um grupo de 100 adolescentes estudantes do ensino médio de uma escola estadual em Santa
Catarina. Como critérios de inclusão foram adotados: adolescentes de ambos os sexos matriculados no ensino médio da escola, com idade entre
10 e 19 anos, cursando entre o primeiro e o terceiro ano do Ensino Médio, e que entregaram assinado o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido e preencherem adequadamente o questionário.O questionário foi no modelo de Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e
abordou questões sobre o consumo de adoçantes artificiais e produtos dietéticos pelos estudantes do ensino médio da escola. Os produtos
inclusos no questionário são: adoçantes dietéticos, refrigerantes zero açúcar e produtos light ou diet como iogurtes, gelatinas, bolos e sucos, sobre
os quais foram abordadas questões sobre o consumo diário, semanal ou não consumo desses produtos. A aplicação dos questionários foi realizada
no mês de agosto de 2014, num total de 100 alunos, que estudavam na escola entre o primeiro e terceiro ano do Ensino Médio, onde além das
questões sobre o consumo dos adoçantes, também foi questionado a idade e sexo de cada entrevistado. Em seguida foi entregue um material
informativo sobre os principais edulcorantes disponíveis no mercado, a fim de informar os jovens sobre estes produtos. Sendo assim, os dados
foram tabulados no programa Excel, e a partir deles foram gerados gráficos como resultados.Foi obtido como resultado que já existe um consumo
de adoçantes em 24% dos adolescentes, bem como de produtos diet e light, onde 95 alunos já consumiram alguma vez e 11 alunos consomem de
3 a 4 vezes na semana. Entre os 24 que consumiam frequentemente, 89% deles utilizavam os adoçantes a base de ciclamato e sacarina sódica,
justamente os que são os menos indicados, apresentando como motivo para consumir o fato de ter disponível em casa seguido de acharem se
tratar de algo mais saudável. Assim, sabendo que o consumo de adoçantes e produtos dietéticos se torna cada vez mais comum, mais pesquisas
devem ser realizadas sobre essas substancias, para que as pessoas possam ter mais conhecimento antes de consumir os produtos.

Titulo:

Análise físico-química de méis comercializados em supermercados de São Luís

136

Autor(es) Angela Ramos Santos; Gilberth Silva Nunes; Hérika Polyana Martins Rabelo; Larissa Cristinny Catarino Ribeiro
IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS
E-mail para contato: gil_nut@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Mel, análise físico-química, Ministério da Agricultura, qualidade do mel
RESUMO
O mel como um dos alimentos presentes na dieta humana, sempre foi alvo de adulterações, geralmente é feito com a adição de açúcares
comerciais, como glicose comercial, solução ou xarope de sacarose, melado e solução de sacarose inversa. Contudo, o método mais utilizado de
adulteração é adquirido a partir do caldo de cana-de-açúcar que é levado ao fogo para concentrar o açúcar, clareado com adicionais químicos e
subsequentes adicionados ao mel. O produto em estudo é definido pela Legislação Brasileira como um produto alimentício, produzido pelas
abelhas melíferas, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas. Sabendo que o mel é um produto apícola
e de maior comercialização, é também utilizado em indústrias farmacêuticas e cosméticas, pelas suas conhecidas ações terapêuticas. O presente
estudo proporcionou alcançar o objetivo de uma pesquisa experimental, com 6 amostras de méis industrializados de supermercados de São Luís
do Maranhão no ano de 2013, e como critério de inclusão foram selecionados apenas os méis com o selo de inspeção e os tópicos obrigatórios
para rotulagem nutricional. Os méis de abelha coletados foram acondicionados em caixa de isopor e transportados ao laboratório de Bromatologia
do Curso de Nutrição da Faculdade Estácio de São Luís para serem realizadas as análises físico-químicas do produto. Os valores de umidade
(17,33%), pH (3,71), acidez (21,08 meq/kg), °Brix (80,58%) e determinação da cor Âmbar Claro (67 %), Âmbar extra claro (33%) demonstraram que
os produtos apícolas estão dentro das normas para comercialização do Ministério da Agricultura. Os méis comercializados nos supermercados de
São Luís apresentaram-se dentro dos padrões de qualidades, garantindo uma segurança para os comensais e uma certificação para o produto
apícola. O controle de qualidade do mel é importante, pois mantêm características sensoriais do mel, além de identificar sua adulteração,
contribuindo para a melhoria do padrão de qualidade do mel para o consumidor.
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RESUMO
A implantação de normas de controle de qualidade em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) tem como objetivo alcançar um padrão de
qualidade e identidade que atendam ao consumidor e principalmente a legislação específica.A qualidade da matéria-prima, a infra-estrutura dos
equipamentos e das instalações, as condições higiênicas do ambiente de trabalho, as técnicas de manipulação dos alimentos e a saúde dos
funcionários são fatores importantes a serem considerados na produção de alimentos seguros e devem estar de acordo com as normas de boas
práticas contidas na legislação vigente.É de responsabilidade do setor de alimentação e nutrição produzir refeições com condições higiênicosanitárias adequadas para o consumo de seus usuários. Com este objetivo, o setor responsável deve estar preparado para garantir a segurança a
segurança dos alimentos e que estes não ofereçam risco à saúde do público consumidor. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de
60% das enfermidades que vem de origem alimentar são provocadas por agentes microbiológicos que estão diretamente relacionadas aos
produtos alimentícios. O estudo apresentado teve como objetivo avaliar a adequação de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar
em relação aos critérios preconizados pela legislação (RDC 216), avaliando desde condições higiênico-sanitárias até os perigos nas etapas de
preparação dos alimentos. O instrumento utilizado foi um check list, com doze blocos de variadas perguntas que influenciam na segurança
alimentar da unidade, analisando nível de conformidades e não conformidades do estabelecimento. Uma Unidade de Alimentação e Nutrição
hospitalar deve garantir a qualidade e a segurança dos alimentos ofertados, uma vez que sua função é nutrir além de promover e preservar a
saúde do público a quem são ofertados. Conforme os resultados obtidos, esta unidade atende 78,6% dos requisitos estabelecidos pela ANVISA,
sendo sua classificação considerada como “boa”. Verifica-se que as maiores inadequações encontradas foram em relação à infraestrutura, que dáse pelo hospital onde a cozinha foi analisada ser um dos mais antigos do município. Além disso, já há um novo projeto de reforma para ser
implantado, porém ainda não existem datas para que este seja aplicado. Nota-se a apropriação do check list baseado na legislação para avaliação
das boas práticas devido sua agilidade e baixo custo para aplicação, além de auxiliar a UAN estudada a adequar-se em relação às normas higiênicosanitárias solicitadas pela lei, passando maior credibilidade para seus usuários e tornando-se uma referência em alimentação segura e apropriada.
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RESUMO
O cardápio é uma relação de preparações que compõem uma refeição, devendo ser planejado de acordo com alguns fatores, tais quais:
características dos clientes, modalidade e finalidade do serviço. Além disso, a elaboração do cardápio deve levar em conta desde variações e
combinações dos ingredientes, gosto, sabor, cores, consistência e temperatura das preparações, métodos de cocção, até os níveis de
conhecimento e habilidade dos profissionais responsáveis pela sua execução. O presente trabalho objetivou avaliar o cardápio planejado para o
almoço de uma UAN. A metodologia consistiu na análise das fichas técnicas das preparações, comparando os resultados com as recomendações
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), aplicação do método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) e
realização de pesquisa de satisfação. Os resultados obtidos indicaram oferta energética, glicídica e lipídica de acordo com o PAT. As ofertas de
proteínas, fibras e sódio foram superiores ao preconizado. A análise qualitativa indicou alta incidência de frituras, preparações repetidas e doces
como sobremesa. Também foi observada baixa prevalência de doces e frituras no mesmo dia, monotonia de cores, ofertas de folhosos, carnes
gordurosas, frutas como sobremesa e preparações ricas em enxofre. A pesquisa de satisfação indicou que os funcionários avaliaram o cardápio
como regular, sugerindo mudanças em sua composição. Concluiu-se que há necessidade de redução das ofertas de sódio e proteínas, adição de
saladas e também mudança nos métodos de cocção das proteínas. A pesquisa de satisfação se mostrou um instrumento que aproxima a empresa
do funcionário, sendo uma forma de entender suas preferências facilitando a realização de mudanças dentro do ambiente de trabalho. Porém, as
opiniões podem ser influenciadas por fatores como medo de represálias ou desconforto em falar mal do local de trabalho. Foi sugerida uma
revisão das recomendações nutricionais do PAT. A partir da realização desta pesquisa, foram observadas mudanças positivas no cardápio da UAN
estudada.
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RESUMO
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são locais voltados para preparação e fornecimento de refeições equilibradas em nutrientes, seguindo
o perfil da clientela. Nas UAN, pode acontecer transferência de microorganismos aos comensais, via alimentação, vindo de várias fontes, além do
próprio alimento, especialmente por aqueles que não passaram por tratamento térmico ou não o receberam corretamente. Os trabalhadores
destas Unidades podem transferir microorganismos ao comensal, pelo fato de estarem infectados e contaminar o alimento pelo uso de técnicas de
processamento inadequadas, causando assim, uma toxinfecção alimentar. As frutas e hortaliças podem estar associadas à toxinfecções
alimentares e a doenças transmitidas por alimentos (DTA), pois são potenciais veiculadores de microrganismos. Várias são as causas para presença
de elevada carga microbiana nesse tipo de produto, dentre elas estão às técnicas de cultivo como o uso de adubo orgânico e a utilização de águas
contaminadas para irrigação, armazenamento, transporte feito em engradados aberto, as condições de higiene no manuseio, preparo das
refeições, principalmente quando tais alimentos são consumidos crus e a distribuição para consumo. O manuseio e preparo correto de frutas e
verduras são cruciais para a redução da carga microbiana, saúde do consumidor e diminuir a incidência de doenças transmitidas por alimentos.
Para isso, deve-se realizar corretamente a higienização e sanitização dos frutos e hortaliças e dos equipamentos e utensílios, seguindo o modo de
uso indicado pelo fabricante do produto sanitizante. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo verificar o tempo de exposição das hortaliças
em uma solução sanitizante e sua concentração. Para isso foi analisado durante 10 dias o tempo de imesão das hortaliças (alface e repolho), no
qual foi cronometrado o seu tempo de imersão e por meio de uma fita com graduação de 10 ppm a 200 ppm foi verificado a concentração
ultilizada durante a higienização dos produtos. Os resultados com relação ao tempo de imersão não foram obdecidos conforme informa o produto
e a ABERC (Associação Brasileira das empresas de refeições coletivas). Com relação à concentração de sanitizante os resultados não foram
satisfatórios, no qual os valores encontradados foram de 100 ppm e superiores a 200 ppm. Portanto, é possível concluir que os resultados
encontrados no presente estudo referente ao tempo de sanitização não estão de acordo com a recomendação do fabricante e da ABERC e a
solução de hipoclorito de sódio utilizada para a higienização estava com valores acima do permitido, podendo ocorrer alteração sensorial no
produto. É importante atentar aos cuidados, desde a seleção do fornecedor, produção até a mesa do consumidor e que sejam realizados com
qualidade e segurança. Os procedimentos operacionais padronizados com uma higienização adequada junto à sanitização certificam uma boa
qualidade do produto e redução do custo de produção da UAN, assim oferecendo o melhor para o consumidor.
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RESUMO
O leite, por sua composição, é classificado como um alimento completo, apresentando um alto valor nutricional e grande importância na dieta.
Entretanto, pelo mesmo motivo, se torna um ótimo ambiente para crescimento de diversos microrganismos, entre eles os patógenos. Sabendo da
importância do leite na dieta e, visando garantir a segurança deste, diversos processos térmicos são utilizados, tais como o processamento com
ultra-alta temperatura (leite UHT) e a pasteurização. Com o objetivo de avaliar a ação dos tratamentos térmicos, sobre as características físicoquímicas do leite, analisaram-se dez amostras de leite (quatro amostras de leite UHT, quatro de leite pasteurizado e dois de leite cru) e
determinou-se acidez titulável pelo método de Dornic, densidade, amido, extrato seco total (EST) e desengordurado (ESD), medida pH, teor de
lactose, estabilidade com emprego de solução alcoólica a 68%, redutase e pesquisa da enzima peroxidase (IAL, 2009). Os resultados para a acidez
demonstraram que todas as amostras analisadas encontravam-se fora dos parâmetros exigidos pela legislação brasileira, pois a acidez não estava
nos limites estabelecidos (14 e 18 ºD), o que pode indicar a acidificação da lactose, provocada pela multiplicação de microrganismos
deterioradores e/ou patogênicos. Em relação aos teores de lipídios, 10 % das amostras estavam de acordo com o limite preconizado (3% de
gordura, no mínimo) e 90% em desacordo. Segundo a legislação brasileira, a densidade do leite destinado ao consumo humano varia de 1,028 a
1,034 g/mL, e os resultados para esse parâmetro demonstraram que 20% das amostras estavam foram do limite estabelecido, o que podem ser
considerados indicativos de fraude no leite, pela adição de água, problemas nutricionais ou de sanidade do animal. Os valores de pH para os leites
in natura variaram entre 6,5 e 6,6; já para os leites pasteurizado e UHT, estes valores ficaram entre 5,3 a 6,5 e 6,0 a 6,1, respectivamente. Todas as
amostras analisadas apresentaram teor de lactose abaixo do limite recomendado (mínimo de 4,7%.). O amido, quando encontrado no leite, é
indicativo de fraude e em 100% das amostras avaliadas, não foi detectada a presença desse aditivo. Baseado nos dados apresentados constata-se
que o leite apesar de ser um alimento nutricionalmente completo e muito comercializado, este pode sofrer alterações em decorrência do
processamento térmico recebido e de alterações provenientes de fraudes, adulterações e condições inapropriadas de transporte, comercialização
e uso. Salienta-se a necessidade de uma maior vigilância por parte dos órgãos fiscalizadores e o uso de tratamentos que minimizem danos a
qualidade sensorial, físico-quimica e nutricional desse alimento.
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RESUMO
O consumo de alimentos visa atender os requerimentos nutricionais e sensoriais dos indivíduos, além da necessidade imprescindível de serem
inócuos à saúde, ou seja, isentos de fatores biológicos, químicos ou físicos que possam trazer problemas à saúde do consumidor. As cantinas
escolares devem fornecer refeições equilibradas, mas também seguras, garantindo a inocuidade, salubridade e boa conservação dos produtos
alimentares desde a recepção das matérias-primas até a sua distribuição. A higiene e salubridade dos estabelecimentos onde se fabricam,
preparam ou servem alimentos são determinadas pelas infra-estruturas, pelo desenho das suas instalações e equipamento, assim como pelas boas
práticas sanitárias e procedimentos técnicos. As falhas estruturais e o desconhecimento ou negligência das boas práticas de higiene alimentar
podem levar à contaminação das refeições. Dentro desta perspectiva, o presente estudo teve como objetivo descrever as condições higiênicosanitárias em cantinas de cinco Escolas da Rede Pública Estadual do Município de Fortaleza-Ce. Através de visitações feitas nas cantinas das
escolas, realizadas sem agendamento prévio, foram aplicados em cada uma das escolas um check-list, para obtenção dos dados referente às boas
práticas no preparo de alimentos da merenda escolar, no que atende a Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA/MS. O
roteiro de inspeção ficou dividido em sete blocos: Edificação instalações, equipamentos, móveis e utensílios; higienização de edificação,
instalações, equipamentos, móveis e utensílios; preparação do alimento; manejo dos resíduos; manipuladores; controle integrado de vetores e
pragas urbanas; abastecimento de água. Compostos por 27 itens em questões fechadas com respostas (Sim) para conformidade, (Não) para não
conformidade e Não se Aplica . O resultado geral do check-list dos quatro blocos avaliados nas escolas A,B,C,D,E, mostraram que na escola A
(86,0%) estavam em conformidade, (5,0 %) em não conformidades e (0,9%) não se aplica; a escola B (63,0%) de conformidade, (20,0%) em não
conformidades e (17,0%) não se aplica; a escola C (83,0 %) conformidade (2,0,0 %) em não conformidades e (15,0%) não se aplica; a escola D
(49,0%) de conformidade, (37,0%) não conformidade e (14%) não se aplica; e a escola E apresentou (71,0%) de conformidade, (17,0%) em não
conformidade e (12%) não se aplica. Para promover uma segurança alimentar no fornecimento de preparações que não forneçam risco à saúde
dos escolares, seria necessário uma revisão ampla, para solução e adequação dentro da Resolução 216 das condições físicas e da estrutura dos
locais onde a merenda escolar é preparada. Faz-se necessário também um acompanhamento maior e de forma periódica junto às merendeiras,
com cursos de formação inicial, capacitação e reciclagem ao longo do exercício das funções.
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RESUMO
A insegurança alimentar resulta de uma combinação de fatores que produzem uma redução bem-estar de pessoas, famílias ou comunidades,
conforme a exposição a determinados tipos de riscos. Fatores socioeconômicos já não são decisivos para a insegurança alimentar, devido a
prevalência da oferta em abundância de produtos industrializados e que são a preferência da juventude, que em fase de crescimento, estaria
privado dos nutrientes contribuintes para o desenvolvimento adequado. Assim, independente da classe social e do poder aquisitivo, os hábitos
alimentares da contemporaneidade incluem uma dieta de alto valor calórico e pequena variedade de nutrientes, com excesso de açucares e
gorduras, incidindo em preocupação da saúde pública quanto a segurança alimentar da população. O objetivo do estudo foi avaliar o estado
nutricional de crianças e adolescentes de uma escola pública de Fortaleza, bem como avaliar o consumo de hortifrutis. A pesquisa, de corte
longitudinal, quantitativa e descritiva, foi realizada em uma Escola Pública de Fortaleza, Ceará durante o ano letivo de 2015. Participaram da
pesquisa os alunos do 4º ano, no turno da tarde. Foi realizado diagnóstico nutricional com os alunos a partir da avaliação antropometria,
utilizando peso, altura e idade, e da aplicação de um Recordatório Alimentar de 24 horas, para verificação hábito alimentar atual. Os resultados
apresentados são preliminares, pois a pesquisa ainda está em andamento e inclui outros objetivos. Até o momento, foram avaliadas 35 crianças,
das quais 22 são meninas e 13, meninos, com faixa etária de 9 anos e 7 meses a 11anos e 11 meses. Quanto ao estado nutricional, 45,7% das
crianças estão acima do peso (17,14% obesas), com uma distribuição equitativa entre os sexos. No tocante ao consumo de hortaliças, das 35
crianças avaliadas, apenas 1 atendia a recomendação de consumo. Em relação às frutas, 20% consumia o total de porções diárias recomendado
para crianças, todavia esse consumo se dava por meio de sucos e não da fruta. Conclui-se, portanto, que há uma alta prevalência de sobrepeso e
obesidade entre escolares de escola pública e que o consumo de hortifrutis é insatisfatório, e que, portanto, não atende às necessidades dos
escolares.
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RESUMO
Dietas hospitalares são classificadas de acordo com seu valor nutritivo e na sua consistência adequando-se a patologia apresentada pelo paciente,
como as dietas: líquida restrita, líquida, pastosa, branda, diabetes, laxativa, hipossódicas ou hiperproteica, dependendo da necessidade do
paciente. No preparo da alimentação, os colaboradores envolvidos na produção devem estar atento as exigências dietéticas e alterações na
consistência, pois todas são dietas de aparência, textura e ingredientes que se diferem uns dos outros No âmbito da maternidade as dietas são
definidas como as que têm modificações qualitativas ou quantitativas em relação a dieta normal, são calculadas com um aumento ou uma
diminuição dos alimentos e ou dos nutrientes que as constituem. Então tona-se necessário não só o conhecimento do Nutricionista, mas também
de todos os colaboradores envolvidos na sua produção e distribuição, em relação aos tipos de dietas oferecidas para as pacientes, possibilitando
assim a substituição correta no preparo, textura e consistência das dietas prescritas. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento das
copeiras, cozinheiros e auxiliares de cozinha envolvidos na produção e distribuição das dietas servidas em uma maternidade pública. Foi aplicado
um questionário com questões relacionadas as características das dietas padronizadas pela maternidade, com os 12 colaboradores da Unidade de
Alimentação e Nutrição (9 copeiras e 2 auxiliares de cozinha e 1 cozinheiro) que se aceitaram participar da pesquisa sobre o conhecimento dos
tipos de dietas, textura, composição e a cocção das dietas oferecida pela maternidade . A instituição serve de segunda a sexta-feira uma média de
refeições 370 refeições dia entre café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Para coleta de dados inicialmente o colaborador assinou
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aceitando participar da pesquisa. Os resultados mostraram que os colaboradores
envolvidos na produção e distribuição apresentaram 100% de acertos nas questões que perguntavam sobre as dietas branda, pastosa, líquida,
líquida restrita, diabetes e hiperproteica . Enquanto nas questões referentes a dieta hipossódica obteve, um percentual de acerto de 83% e a dieta
laxativa 91% acerto. Durante a pesquisa observou-se que as copeiras e a equipe envolvida na produção estavam muito bem atualizadas sobre os
tipos de dietas oferecidas para as pacientes, identificou-se uma preocupação da equipe em estar qualificados, para satisfazer as demandas que a
maternidade impõe durante sua produção e distribuição nos leitos das pacientes. A seção de nutrição e dietética oferece serviços que afetam
diretamente a saúde das pacientes, portanto a eficiência e a qualidade do trabalho é um dos pontos essenciais na unidade de alimentação
nutrição. Os colaboradores envolvidos com a produção de alimentos nesta UAN hospitalar apresentaram um nível satisfatório de conhecimento
sobre as diferentes dietas oferecias, devendo ser frequentemente treinados e atualizados no assunto, para garantir o fornecimento de dietas
adequadas no âmbito hospitalar.
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RESUMO
As unidades de alimentação e nutrição (UAN’s), tem como objetivo produzir e fornecer refeições nutricionalmente equilibradas e com qualidade
higiênico-sanitária. Para que esse objetivo seja alcançado é imprescindível à adoção das boas práticas de fabricação. A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) preocupada em garantir a produção de alimentos com qualidade higiênico-sanitária, publicou em 15 de Setembro de
2004 a resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, que aprova o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação.
Portanto o objetivo deste estudo foi verificar as boas práticas de fabricação em uma UAN de uma organização filantrópica em Florianópolis - Santa
Catarina. Foi realizada a aplicação de um check-list analisando 12 itens determinados pela legislação vigente RDC 216/2004/ANVISA, com vários
subítens cada. A UAN foi classificada de acordo com as conformidades encontradas e as inadequações foram identificadas e discutidas. Foram
analisados um total de 176 itens, esses itens foram classificados como adequado (AD), inadequado (IN) e não se aplica (NA). Os resultados obtidos
demonstram que os tópicos com maiores inadequações na unidade foram: Manipuladores, preparação do alimento e armazenamento e
transporte do alimento preparado. Os resultados obtidos neste estudo indicam que a Unidade de Alimentação e Nutrição estudada obteve 75% de
adequação dos requisitos de acordo com a RDC 216/2004/ANVISA. Apesar da unidade ter obtido uma boa classificação, várias inadequações
importantes foram observadas,. Essas inadequações indicam falta de preparo dos manipuladores e condições inadequadas no local de produção, o
que pode gerar uma contaminação dos alimentos e levar a prejuízos a saúde dos comensais. Esses resultados demonstram a necessidade de um
maior comprometimento do nutricionista responsável pela UAN, através da realização de capacitação de sua equipe e um maior controle das
atividades realizadas pelos mesmos. Para que o cumprimento das leis vigentes e as boas práticas de fabricação sejam estabelecidos e
consequentemente ocorra a produção de alimentos com qualidade higiênico-sanitária, seguro ao consumo e livre de contaminações gerando uma
maior confiança e satisfação do consumidor.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Nutrição

140

Titulo:

Componentes com gordura trans na lista de ingredientes de biscoitos e pães integrais

Autor(es) Roberta Juliano Ramos; Tamara Lerner Machado
E-mail para contato: robertajulianoramos@yahoo.com.br
Palavra(s) Chave(s): Gordura trans, Ácidos graxos trans, Rotulagem nutricional

141

IES: ESTÁCIO SANTA CATARINA

RESUMO
Na última década houve um aumento na busca por alimentos prontos e que sejam nutricionalmente equilibrados, como os biscoitos e pães
integrais. Ao mesmo tempo as indústrias aumentaram a utilização de ingredientes com baixo custo e disponibilidade, como por exemplo, os ácidos
graxos trans. A preocupação com o consumo de gordura trans, ocasionou a inclusão da notificação desta gordura como item obrigatório na
rotulagem nutricional no Brasil. Entretanto, mesmo que o produto contenha até 0,1 gramas de ácido graxo trans por porção, pode-se colocar a
informação que o mesmo é ‘’livre de gordura trans’. Sendo assim, esse estudo teve como principal objetivo analisar os componentes com gordura
trans, através dos rótulos de pães e biscoitos integrais. De 150 produtos analisados, 22% referiram possíveis componentes com gordura trans na
lista de ingredientes, sendo que 73% citaram ‘’gordura vegetal’’, e 27% citaram “gordura vegetal hidrogenada”. Apenas 3% dos produtos
analisados notificaram conteúdo de gordura trans na informação nutricional (n=1) e 20% apresentaram destaque de ausência de gordura trans.
Não se deve considerar apenas a informação nutricional e o destaque de ‘’zero gordura trans’’ para avaliar a presença ou não deste isômero.
Mesmo ao consultar a lista de ingredientes, o consumidor poderá ficar em dúvida sobre a presença de gordura trans, devido ao uso denominações
alternativas. Ressalta-se que, mesmo ao consultar a lista de ingredientes, o consumidor poderá ficar em dúvida sobre a presença de gordura trans
devido ao uso constante de denominações alternativas. Evidencia-se assim, a necessidade da reformulação na legislação brasileira no que diz
respeito à notificação da gordura trans por porção na informação nutricional, destaque de ausência e padronização de denominações de óleos e
gorduras hidrogenadas na lista de ingredientes. São necessárias também políticas públicas que privilegiem ações educacionais dirigidas aos
consumidores para ajudá-los a entender a rotulagem nutricional, podendo assim identificar os produtos que contenham gordura trans na sua
composição. Como limitação deste estudo, cita-se a utilização da lista de ingredientes declarada no rótulo para determinar a presença ou ausência
de gordura trans nos produtos alimentícios, sem a realização de análise físico-química para confirmar os dados disponíveis. Sugere-se assim,
futuros estudos com a análise físico-química destes produtos para constatar a quantidade exata de gordura trans presente nos produtos
pesquisados.
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RESUMO

A população idosa é um dos grupos etários de maior risco de desnutrição e às deficiências nutricionais devido ao declínio das funções cognitivas e
fisiológicas que prejudicam o consumo e o metabolismo de nutrientes. O processo de envelhecimento compreende a deterioração pós maturação
das células e do organismo, com o passar do tempo, um aumento da vulnerabilidade com mudanças e redução de habilidade de sobreviver. As
causas podem ser encontradas na lesão oxidativa e na “manutenção” celular incompleta, e ambos os fatores podem ser considerados como “alvos
primários” de todas as terapias antienvelhecimento. A deficiência de magnésio (Mg) biologicamente disponível inibe o processo de síntese de ATP,
promove redução de energia celular e a inibição da bomba de cálcio. Isso resulta em calcificação e apoptose. Esse processo é considerado o início
do envelhecimento. Sendo assim, para que não ocorra essa deficiência e seja possível tratar doenças correlacionadas à idade, é importante estar
adequando à dieta alimentos ricos nesse mineral como: sementes, oleaginosas, leguminosas, cereais integrais, frutos do mar e cereais verdes
escuros. O presente trabalho consistiu de uma pesquisa descritiva quali-quantitativa. A pesquisa realizou-se nos meses de julho a novembro de
2014 com idosos de uma casa de longa permanência, com idade entre 60 e 99 anos. Foram desenvolvidas fichas técnicas e elaborados dois tipos
de suco: Couve,maracujá e cenoura; Couve, hortelã e abacaxi. Todos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Também foi realizada uma avaliação do teor de magnésio no cardápio de uma semana da instituição, para avaliar o consumo destes idosos,
utilizando o programa de software Avanutri® e as medidas caseiras utilizadas foram de uma dieta para um indivíduo saudável. Todos os dias foram
ofertados para os idosos: arroz, feijão e um tipo de carne (peixe, frango ou bovina). As guarnições e saladas dependem do que a casa recebeu e
doações. Durante a noite foi realizado um revezamento entre sopas, mingaus e sanduíches. Pode-se concluir que a ingestão de magnésio é menor
que a recomendada pela RDA que é de 400 a 420 para homens e de 310 a 320 mg diários para mulheres adultas. A média de ingestão diária ficou
em 31,8% e 117,7 mg/dia. Avaliando a aceitabilidade dos sucos o resultado ficou abaixo do esperado. Em virtude do volume de suco oferecido no
teste, ou pelo fato de não existir o hábito de consumo dos mesmos, alguns idosos acabaram não aceitando participar do teste. Para o suco de
couve com abacaxi e hortelã, considerando somente os idosos participantes da pesquisa o percentual de aceitabilidade foi de 67,7%, portanto o
suco de couve com abacaxi e hortelã ficou com o valor abaixo do mínimo recomendado de 80%, que seria uma porcentagem ideal para podermos
afirmar que o suco teve uma boa aceitação. Para o suco de couve, maracujá e cenoura, entre os participantes da pesquisa, a aprovação ficou em
52,4%, valor ainda mais reduzido em relação a aceitabilidade mínima recomendada. Usando a tabela TACO foi possível verificar a quantidade de
magnésio ofertado em um copo de suco de 100 ml que foi oferecido para os moradores da casa de longa permanência. O suco de couve com
abacaxi e hortelã possui 73,95mg de Mg e o de couve com maracujá e cenoura 69,25mg. Pode-se então observar, que se fosse ofertado na casa,
uma porção de 200 ml dos sucos, que é a medida padrão, duas vezes no dia, poderíamos aumentar a ingestão de magnésio em aproximadamente
180%, e assim diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, principalmente em idosos institucionalizados. É de grande importância o papel
do profissional nutricionista na elaboração de cardápios em ambientes como uma instituição de longa permanência. Uma alimentação rica em
micro e macronutrientes se torna indispensável para a manutenção da vida dos moradores, o que faz com que sejam evitadas doenças como
arterosclerose, hipertensão arterial, osteoporose, que geralmente acometem pessoas de maior idade.
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RESUMO
A rotulagem nutricional tem como finalidade servir como um veículo de comunicação entre o consumidor e o produto. Porém, vale salientar que
algumas pesquisas realizadas apontam que os informes descritos nos rótulos, muitas vezes não são utilizados pelos consumidores, principalmente
por falta de conhecimento que os leva a não atribuir importância a essas informações. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o
entendimento dos consumidores em relação as informações nutricionais contidas nos rótulos, pelos consumidores de uma rede de supermercados
de São José/SC. A aplicação do questionário ocorreu nos dias úteis da semana, dentro da loja. Com uma amostra de 100 candidatos dentre eles 53
eram mulheres e 47 homens, com idades acima de 18 anos. Foram escolhidos de maneira aleatória, não foram selecionados indivíduos portadores
de deficiências ou crianças que pudessem dificultar a comunicação entre o entrevistado e o entrevistador. A coleta dos dados ocorreu no período
de agosto a outubro de 2014, com perguntas objetivas a fim de obter um panorama geral do entendimento dos consumidores em relação às
informações nutricionais contidas nos rótulos. Todos os entrevistados foram orientados sobre o objetivo do trabalho e participaram da pesquisa
os que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Dos entrevistados, 43% afirmaram ter o hábito de leitura dos rótulos e apenas
11% entendem todas as informações descritas. Visto que nessa pesquisa um número grande de entrevistados não tem o hábito de ler os rótulos,
pode-se concluir que a presença de informação não determina seu uso. Esses resultados mostram que os consumidores tem dificuldade de
entender essas informações e grande parte não as utilizam independente te do grau de escolaridade. Para os consumidores que tem o hábito de
leitura, foi questionado o motivo da consulta, e pode-se verificar que grande parte dos entrevistados observam as informações para saberem o
que estão consumindo e o segundo maior motivo de busca referido foi para cuidarem da saúde. Ao serem indagados sobre o a compreensão das
informações nutricionais dos rótulos, 63% responderam entender parcialmente, 26% não entendem nada e apenas 11% ressaltaram entender
tudo. Analisando o nível de compreensão pelo grau de escolaridade, pode-se observar que o nível de escolaridade não interferiu no nível de
entendimento dos consumidores. Os rótulos são um elo entre o consumidor e o produto, no entanto pode-se concluir nessa pesquisa que grande
parte dos consumidores não tem o hábito de ler os rótulos independentes do nível de escolaridade. Por isso, a leitura dos rótulos dos alimentos
deve ser estimulada como uma forma de conscientizar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais saudáveis e assim diminuir o risco de
doenças crônicas. Novas ações educativas devem ser criadas e voltadas cada uma para seus públicos específicos pois, como visto neste estudo, as
pessoas não entendem totalmente as informações nutricionais. É necessário investir em mais pesquisas para conhecer as dificuldades dos
indivíduos, pois somente quando as pessoas tiverem consciência da importância da leitura dos rótulos e suas informações nutricionais, e estas
informações forem devidamente utilizadas deixará de ser somente mais um item escrito nos rótulos dos alimentos e passará a ser uma ferramenta
para o auxilio da alimentação saudável e consequentemente a qualidade de vida.
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RESUMO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são atualmente tema de preocupação mundial. A aproximação da culinária e o reconhecimento das
ervas e temperos naturais são importantes iniciativas de promoção à saúde e prevenção de doenças dirigidas à população. É comum as pesquisas
científicas apontarem para diagnóstico em saúde coletiva, porém faltam estudos que proponham soluções para os problemas identificados. Este
trabalho teve como objetivo descrever uma ação educativa sobre a promoção do consumo de temperos naturais para pacientes diabéticos e
hipertensos. A metodologia consistiu na gravação da ação educativa e posterior análise hermenêutica das falas e informações obtidas. Durante a
ação educativa os participantes tentaram identificar os temperos naturais de olhos vendados, através do tato e olfato. Em seguida, os idosos
informaram quais desses temperos eles utilizam no seu dia-a-dia. Por fim, o teor de sódio de temperos (naturais e industrializados) foi
demonstrado através de sacos plásticos preenchidos com a quantidade de sal equivalente. Também foram apresentadas sugestões de uso dos
temperos naturais na prática culinária. O tomilho foi o tempero de mais difícil identificação. Hortelã, salsa, alecrim, e louro foram facilmente
identificados. Os participantes referiram consumir tanto os temperos naturais quanto os industrializados. Como sugestões de redução do uso de
sal na prática alimentar foram apresentadas o sal de ervas e uma torta salgada de talos e folhas preparada com ervas e especiarias, sem adição de
sal. Concluiu-se que os participantes conheciam e faziam uso dos temperos naturais mais acessíveis. Entretanto, faziam uso de temperos
industrializados em virtude da praticidade, variedade e facilidade de acesso, demonstrando também pouco conhecimento da quantidade de sódio
presente nesses produtos. O uso de ervas aromáticas demonstrou ser uma boa alternativa para a redução do consumo de sal. Buscou-se incentivar
a preferência por temperos naturais na prática culinária.
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RESUMO
O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, atuando de forma aniquiladora. Devido à mutação e alteração genética de gene que
regulam a proliferação e morte celular, ocorre um crescimento descontrolado das células ocasionando a formação de massas anormais no tecido,
causando lesões e acarretando a morte do hospedeiro. Os sarcomas constituem um grupo heterogêneo de tumores sólidos e raros com origem de
células mesenquimais com características clínicas e patológicas distintas. Os sarcomas podem surgir em qualquer parte do corpo, como em ossos
ou em tecidos moles. O tumor S-180 é um tumor sólido que pode surgir espontaneamente na região axilar dos camundongos, sendo classificado
como carcinoma mamário. Após a realização do transplante, esse tumor assumiu a forma de sarcoma mantendo-se inalterado. O objetivo deste
estudo foi descrever a implantação e a manutenção do modelo murino S-180 e a importância do projeto "in vivo" para o estudo acadêmico. Tratase de um relato de experiência realizado por acadêmicas durante o período de outubro de 2014 a maio de 2015, através de um animal doador
com tumor S-180, cedido pela Universidade Federal do Ceará. Foram realizados treinamentos para manuseio, realização e a manutenção do
sarcoma, a cada 10 dias. Foram utilizados 5 camundongos machos e sadios, sacrificando o animal doado de tamanho intermediário. Aspirou-se 5
ml do líquido peritoneal, diluído em 30 ml de ringer lactato e 400 μL de gentamicina. Foi realizado a contagem na câmara de newbawer, contando
dois quadrantes e a soma dos mesmos. Redilui-se para 4.106 céls/ml com ringer lactato, injetando 550 μL em cada animal na região peritoneal,
sempre agitando a solução antes de aspirar e injetando individualmente em outro camundongo saudável. Observou-se diariamente a sua
evolução, respeitando dentro dos princípios éticos o sacrifício destes para a contínua manutenção e, posteriormente, serem analisados
histologicamente os seus órgãos alvos como: fígado, baço e timo. Observou-se que o transplante foi realizado com sucesso após o 3° dia, com o
abdome bem distendido, aspecto globoso e com atividades normais. Após o 14° dia o camundongo mostrou-se com pouca mobilidade,
demonstrando a progressão do sarcoma. A vivência do transplante e manutenção faz com que acadêmicos desenvolvam habilidades e
conhecimento através dos saberes, favorecendo a aprendizagem e desenvolvimento do aluno, sendo importante a iniciativa de fomento à
pesquisa pela universidade, estimulando desta forma futuros pesquisadores.
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RESUMO
O mercado nacional de águas cresceu em média 20% nos últimos anos. A disponibilidade de água subterrânea, a facilidade de perfuração de
poços, o baixo custo de captação e tratamento, a menor suscetibilidade a contaminação, vem aumentando a quantidade de poços em sistemas de
abastecimento públicos. Objetivando avaliar a qualidade de águas de poço consumida pela população do bairro São Cristóvão, efetuou-se um
estudo em cinco poços (A, B, C, D, E e F), no mês de abril de 2015, perfazendo um total de 15 amostras, visando identificar a presença de
Pseudomonas aeruginos, devido à mesma ser considerada atualmente, como um dos principais parâmetros indicadores de contaminação hídrica.
P. aeruginosa é um patógeno oportunista, possui grande capacidade invasiva e toxigênica, causando características genéticas que tornam falhos
mecanismos inibidores, responsável também por septicemias fatais em crianças e pessoas imunodeprimidas, assim como infecções hospitalares.
Possui resistência ao cloro, sendo um fator de risco as condições sanitárias no processo de industrialização. O NMP de P. aeruginosa foi realizado
utilizando-se a técnica dos tubos múltiplos contendo Caldo Asparagina, meio seletivo no qual a asparagina é a única fonte de carbono e nitrogênio
disponível para crescimento da bactéria. Os resultados positivos foram repicados para uma placa de Ágar Cetrimide incubada a 35°C por 48h. O
surgimento de coloração esverdeada em toda a placa ou de colônias verde limão indicou resultado positivo para a presença de P. aeruginosa. Os
resultados positivos foram repicados para uma placa de Ágar Acetamida incubada a 35°C por 48h. O surgimento de coloração esverdeada em toda
a placa ou de colônias verde limão indicou resultado positivo para a presença de Pseudomonas. As cepas positivas foram repicadas para placas de
Ágar Leite e incubadas a 35°C por 48h para se confirmar a presença de P. aeruginosa e observar a formação de um halo claro ao redor das colônias
e a produção de um pigmento verde, em seguida anotar o número de placas confirmadas e determinar o número mais provável (NMP) de P.
aeruginosa na amostra utilizando uma tabela NMP adequada. Os resultados mostraram que nas amostras analisadas, foi constatada a presença de
P. aeruginosa em 2 (13,33%) das amostras analisadas provenientes das fontes (B e D). Estando em desacordo com os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC N°275, de 22 de setembro de 2005, do Ministério da Saúde (NMP /100mL. Levando-se em consideração a
presença do patógeno nas fontes estudadas, faz necessário uma investigação nos reservatórios ambientais e humanos, para que através desta
identificação, seja efetuada uma ação posterior, com o objetivo de eliminar a contaminação, para assim a população consumir água mais
saudável, com menos risco para a saúde.
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RESUMO
A bactéria Helicobacter pylori é um bacilo gram - negativo que está relacionado a patogênese das afecções esofagogastroduodenais. Acredita-se
que a bactéria ao diminuir as defesas da mucosa gástrica facilite o processo ulcerativo. É conhecido como principal agente causador da gastrite
crônica e da úlcera duodenal. O mecanismo exato da transmissão do H.pylori é desconhecido. Estudos mostram que a transmissão do H.pylori
parece ser multifatorial, considerando que existe uma diversidade de fatores de risco interrelacionados à aquisição da infecção. O objetivo este
trabalho foi analisar a prevalência e a patogênese das afecções esofagogastroduodenais atendidas no serviço de endoscopia gastrointestinal do
Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e correlacionar com a infecção por H.pylori. O trabalho consistiu em uma pesquisa analítica, quantitativa e
descritiva, através de questionário aplicado com pacientes que foram atendidos no Serviço de Endoscopia Gastrintestinal do Hospital Geral de
Fortaleza (HGF) no período de Outubro de 2012 a Maio de 2013. Esses dados foram registrados em um questionário elaborado que possibilitou a
correlação e a análise estatística da pesuisa. Foram incluídas neste estudo as informações de pacientes com exame endoscópico normal, sendo
estes considerados grupo controle. Em caso de pacientes com mais de um atendimento, não foram incluídas informações repetidas; considerando
para análise os dados do primeiro atendimento. O teste da urease foi método de diagnóstico utilizado para detectar a infecção por H. pylori.
Variáveis como fatores de risco, sintomas relatados e achados endoscópicos foram comparados e correlacionados para a obtenção dos resultados.
A prevalência de H. pylori positivo correspondeu a 31% da amostra analisada. Foram prevalentes sintomas como vômitos, dor abdominal, pirose e
plenitude gástrica na amostra total (n=58). Entretanto, não foi observada uma maior prevalência de infecção por H. pylori em pacientes com os
sintomas descritos. O tabagismo apresentou significância (p<0,05) como fator de risco. A gastrite foi significante (p><0,05) quando comparada ao
grupo controle. Os achados sugerem que a prevalência da infecção foi baixa, quando comparada a outros estudos de soroprevalência no Brasil. A
prevalência de pacientes fumantes do sexo masculino com positividade no teste da urease deve ser considerado, no tocante a possibilidade para o
desenvolvimento de neoplasias gástricas. As gastrites apresentaram consideravelmente maior prevalência entre as outras infecções. Observou- se
que os sintomas significantes encontrados na amostra que realizou o teste da uréase (n=18) curiosamente não tiveram relação com alta
prevalência de H. pylori positivo, portanto não podemos afirmar que foi a presença da bactéria que ocasionou os sintomas
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RESUMO
A sepse é um dos maiores problemas de saúde pública das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Brasil e do mundo, com elevadas taxas de
mortalidade. Muitos trabalhos descrevem propriedades interessantes sobre as respostas imunes desempenhadas por moléculas laticíferas, assim
como atividades pró-inflamatórias, antiinflamatórias, cicatrizantes, anti-câncer, dentre outras. Diversos estudos demonstram que a falência da
resposta celular está correlacionada com este alto índice de mortalidade em pacientes sépticos. Deste modo, substâncias capazes de restabelecer
a capacidade de migração dos neutrófilos têm realmente um potencial para o desenvolvimento de novas terapias para a sepse. O látex extraído da
planta Cryptostegia grandiflora R. Br. é rico em proteínas com atividade pró-inflamatória. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar um possível
efeito protetor destas proteínas laticíferas (PL) em camundongos submetidos à infecção experimental letal induzida por Salmonella enterica
Typhimurium. Camundongos Swiss machos (25-30g) foram tratados com PL (20, 40 e 60 mg/kg; i.p.) ou solução salina (grupo controle) 4 ou 24
horas antes da inoculação bacteriana (107 CFU/mL; i.p.). A sobrevivência dos animais foi verificada diariamente durante 7 dias. A taxa de sobrevida
avaliada nos animais tratados com PL 4 h antes da infecção foi de 10% para o grupo Salmonella, 50% (PL 20 e 40 mg/kg) e 25% (PL 60 mg/kg).
Entretanto, quando o tratamento foi realizado 24 horas antes a inoculação da bactéria foi observada uma maior sobrevida em camundongos
tratados com PL apresentando 50%, 62,5% e 50% nos grupos de 20, 40 e 60 mg/kg, respectivamente. Todas as doses de PL foram
significativamente diferentes do grupo Salmonella (p<0,05). Estes dados demonstram que o tratamento com as proteínas do látex de Cr.
grandiflora reduz a mortalidade de camundongos na infecção aguda induzida por S. enterica Typhimurium, entretanto, a modulação geral da
resposta imune protetora ainda precisa ser
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RESUMO
Os alimentos minimamente processados vêm ganhando espaço no mercado mundial, e estão associados ao estilo de vida das pessoas, adotados
pela sociedade globalizada que procuram por alimentos práticos, rápidos, saudáveis e de qualidade. Os vegetais minimamente processados estão
comumente associadas à presença de várias espécies de micro-organismos entre os quais bactérias mesófilas e coliformes, sendo estes
indicadores de condições higiênico-sanitárias inadequadas durante o cultivo, processamento, embalagem e transporte dos mesmos. Neste
contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade microbiológica, físico-química e adequação da rotulagem nutricional de alimentos
minimamente processados prontos para o consumo comercializados na Grande Florianópolis. Até o presente momento, foram analisadas 20
amostras, incluindo: salada de frutas, salada mista, alface e tempero verde. A temperatura de comercialização era verificada no momento da
compra, e as amostras foram transportadas em caixa isotérmica até o laboratório de microbiologia. Todas as amostras foram submetidas a
contagem de bactérias mesófilas, contagem total de bolores e leveduras e enumeração de coliformes fecais, utilizando as metodologias descritas
no APHA, 2001. Os rótulos foram avaliados quanto a sua adequação a legislação vigente e validade dos alimentos. Os resultados mostram uma
elevada contaminação, especialmente das saladas mistas e do tempero verde picado, seguido pela salada de frutas e alface minimamente
processadas, para todos os micro-organismos estudados, sugerindo que o processo de higienização, manipulação e temperatura de
comercialização não são eficientes na redução e manutenção da carga microbiana. Em relação a contagem total de bactérias mesófilas,
relacionando a vida de prateleira dos alimentos minimamente processados, todas as amostras (n=5) de alface higienizada, atenderam a qualidade
mínima desejada, embora duas amostras, estivessem próximo ao limite máximo da contagem total de bactérias mesófilas, com contagens acima
de 100000 UFC/g. As amostras de salada de frutas apresentaram resultados mais críticos, com uma amostra com contagens acima de 1000000
UFC/g e quatro amostras acima de 100000 UFC/g, mesmo antes do final da vida de prateleira, sendo que todas as amostras foram reprovadas no
final da sua vida de prateleira. Já as amostras de tempero verde picado e salada mista apresentaram resultados preocupantes, visto que todas as
amostras mostraram resultados acima de 1000000 UFC/g mesmo antes do final da vida de prateleira, oferecendo um risco quanto a qualidade
destes produtos para alimentação, o que pode estar diretamente relacionado a temperatura de manutenção, e provável higienização inadequada.
Quanto a temperatura de comercialização, as mesmas em todas a verificações se encontravam bem acima dos limites recomendados para este
tipo de alimentos prontos para o consumo, o que pode estar afetando a vida de prateleira dos mesmos e colocando os consumidores em risco de
ocorrência de DTAs (doenças transmitidas por alimentos). A rotulagem nutricional dos alimentos, embora atendam a legislação vigente na sua
forma de apresentação, em virtude das elevadas contagens microbiológicas, quanto as validades não correspondem com o nível de conservação
dos alimentos, ou seja, a vida de prateleira exposta nas embalagens é superestimada, visto que as contagens superam os limites máximos
permitidos, antes de atingir a validade dos mesmos. Portanto, a produção e comercialização destes vegetais minimamente processados prontos
para o consumo precisam de um maior controle, assim como a fiscalização por parte da vigilância sanitária, garantindo a segurança alimentar dos
consumidores que buscam alimentos saudáveis e praticidade no seu dia a dia.
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RESUMO
O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, de caráter sistêmico, de etiologia idiopática. Caracteriza-se por um acometimento
inflamatório de múltiplos órgãos e sistemas, desde articulações até insuficiência renal e problemas no sistema nervoso central. Outra patologia
que pode ser desencadeada pelo lúpus é a insuficiência cardíaca seguida de uma miocardiopatia. A IC no lúpus surge eventualmente ou seguido de
uma grave cardiomiopatia dilatada. As cardiopatias estão entre as principais causas de mortes nos países no Brasil e no mundo. Dentre as doenças
cardiovasculares, a insuficiência cardíaca (IC) é a patologia cuja incidência vem aumentando, apesar dos avanços tecnológicos e farmacológicos
para o tratamento da hipertensão e doença coronariana, com cerca de 400.000 novos casos a cada ano e uma prevalência de 2%. Foi realizado um
estudo de caso num hospital público de Fortaleza, referência em doenças cardiovasculares e pulmonares, no período de março de 2015, vinculado
ao Centro Universitário Estácio do Ceará. Este trabalho aborda o acompanhamento nutricional de um paciente na enfermaria na unidade I no
hospital supracitado, com diagnóstico de miocardiopatia dilatada isquêmica e insuficiência cardíaca crônica classe funcional III. Este trabalho teve
por objetivo recuperar o estado nutricional do paciente para a eutrofia, fornecendo uma dieta adequada, baseada na literatura para a doença de
base e de acordo com a aceitação do paciente. Foi realizado um acompanhamento durante 10 dias, com o paciente em estudo, tendo como
instrumentos para a intervenção a análise da patologia de base, guidelines, exames bioquímicos, físicos e antropométricos e após a análise, sendo
prescrita uma dietoterapia seguindo as recomendações da literatura, baseado nas alterações apresentadas pelo paciente. Na avaliação
antropométrica o paciente apresentou uma desnutrição leve, com leves depleções musculares e gordurosas na avaliação física. Após a
implantação da nova dieta houve uma melhora no estado nutricional do paciente, apresentando um ganho de 3,2 kg em 7 dias e um aumento da
circunferência do braço e da panturrilha. Apesar do paciente ainda apresentar leve depleção muscular e gordurosa, houve um ganho de peso
significativo, uma melhora no estado físico, devido a consistência da dieta, mas não foi possível analisar as alterações bioquímicas por falta da
realização do exame no período do acompanhamento.
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RESUMO
O aumento do diagnóstico de pessoas portadoras da doença celíaca faz crescer a necessidade de desenvolver alimentos isentos de glúten tendo
em vista o difícil acesso aos produtos elaborados com farinhas sem glúten que apresentem características sensoriais favoráveis e agradáveis ao
consumidor. O tratamento desta doença caracteriza-se basicamente pela exclusão de alimentos que contenham glúten.É possível encontrar no
mercado alguns produtos sem glúten desenvolvidos a partir de outras matérias primas como o arroz e a batata. Porém, por se tratarem de
alimentos não produzidos em larga escala, agregam alto valor comercial tornando-os caros. Além disso, o desenvolvimento de novos produtos
com substituto da farinha de trigo tem relevância também na alimentação infantil coletiva em colégios particulares nos lanches coletivos e em
colégios públicos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que é um programa de assistência financeira suplementar que visa
garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários. Assim, objetivou-se com o presente trabalho o desenvolvimento de bolo isento
de glúten com ingredientes adequados a fim de obter aceitabilidade de crianças entre cinco e seis anos de idade inseridos num contexto escolar.
Foi selecionado um colégio municipal e realizada uma reunião com a direção para apresentar a pesquisa. A partir da aprovação da mesma, foram
enviados 50 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais das crianças, para que houvesse a autorização dos mesmos para participação
das crianças no estudo. Após a assinatura dos pais, foi possível estabelecer uma amostra de 50 crianças que seriam submetidas ao teste de
aceitabilidade. Para o teste de aceitabilidade todas as crianças ficaram em uma sala, sentadas em círculo e explicado o significado da Escada
Hedônica para posteriormente ser preenchidos, e assim obter um resultado satisfatório. Foi dado o tempo máximo de 10 minutos, para provar o
bolo e assinalar na escala hedônica sua avaliação do biscoito. Na escala hedônica, o provador expressa sua aceitação pelo produto, seguindo uma
escala previamente estabelecida que varie gradativamente, com base nos atributos gosta e desgosta, podendo ser de dois tipos: verbal e facial.
Neste estudo utilizou-se a Escala Hedônica Facial que consiste em cinco pontos representando os atributos: detestei, não gostei, indiferente, gostei
e adorei através de carinhas que é utilizada para crianças no intuito de facilitar a compreensão e auxiliar na escolha da resposta. Apesar do
pequeno número de crianças julgadoras, entre elas existiam portadoras de Doença celíaca, além de outros indivíduos com casos da doença na
família, inclusive professoras. Este fato foi de grande importância, pois já havia um conhecimento a respeito da dificuldade da alimentação de
pessoas portadoras doença. Ademais, foi possível verificar como pessoas celíacas e não celíacas avaliariam o bolo sem glúten. Para que um
produto seja considerado como aceito em relação às suas características sensoriais, é necessário que se obtenha um índice de aceitabilidade de no
mínimo 80% em análise sensorial. Porém, de acordo com o PNAE o índice de aceitabilidade mínimo é de 85%. Portanto, o bolo de chocolate sem
glúten desenvolvido neste trabalho, pode ser considerado como aceito, uma vez que obteve 84% de aceitação, apesar de representar 1% abaixo
do que orienta o PNAE para que o produto seja considerado aceito. Para melhor demonstrar a avaliação das crianças, as respostas obtidas na
escala foram distribuídas em 72% adorou, 12% gostou, 10% indiferente e 6% não gostou. Nenhuma criança marcou a opção detestei. Desta forma,
o bolo isento de glúten desenvolvido pode ser caracterizado como aceito pelas crianças, pois apresentou um nível de aceitabilidade próximo do
mínimo exigido de 85% conforme decreta o PNAE, sendo uma opção para escolas com crianças celíacas.
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RESUMO
A radiografia interproximal é um método complementar fundamental para o diagnóstico de lesões cariosas durante o planejamento do
tratamento restaurador. Este exame complementar somado à inspeção visual, tem importância significativa no diagnóstico de lesões cariosas
oclusais e interproximais. Além disso, pode haver a necessidade de afastamento mecânico do(s) elemento(s) envolvidos. Em Odontopediatria este
recurso é essencial também para a detecção precoce das alterações do desenvolvimento, que ocorrem na infância. No entanto, não é raro que os
responsáveis questionem sobre a real necessidade do exame radiográfico periódico na clínica de odontopediatria, principalmente nos casos dos
pacientes sem doença ou sinais presentes. O objetivo do presente estudo foi comprovar a necessidade deste exame complementar como auxiliar
no diagnóstico de lesões cariosas proximais, na clínica odontopediátrica. Foram selecionados os prontuários dos pacientes da clínica integrada
infantil, de uma universidade particular, atendidos nos último 5 anos (2010-2014), para investigar a necessidade da radiografia bite-wing no
diagnóstico de lesões cariosas exclusivas das faces interproximais, sem sinal clínico presente. Foram analisados duzentos e seis prontuários e nas
fichas de exame clínico (CPO-S) e nas radiografias, foram encontradas 254 lesões cariosas, diagnosticadas clinica (C) e/ou radiograficamente (R).
Dentre estas, 151 eram cavitadas (Cav) e tiveram diagnóstico exclusivamente clínico, através de exame visual. Em 103 lesões, havia o
envolvimento também da face proximal (P) e, em 31 situações (PRx) o diagnóstico foi exclusivamente radiográfico, isto é, lesões que não foram
detectadas clinicamente. Estes resultados demonstraram a necessidade do exame radiográfico em 12% dos casos para o diagnóstico de lesões que
não apresentavam sinal clínico de doença. Desta forma, fica comprovada a necessidade deste exame complementar em todos pacientes que
procuram a clínica odontopediátrica, mesmo aqueles que não apresentam sinais de doença.
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RESUMO
A periodontite apical é uma doença inflamatória, de origem microbiana, causada principalmente por uma infecção dos sistemas de canais
radiculares, desprovidos de defesa do hospedeiro. A invasão dos tecidos do hospedeiro por microorganismos e seus produtos, geralmente
induzem uma ampla variedade de reações imunopatológicas. Através do sistema imune, o hospedeiro se defende de antígenos ou patógenos
invasores intra e extracelulares, tem a capacidade de reconhecer o que é ou não próprio do organismo, além de conseguir distinguir células
tumorais. Portanto, a progressão e a regressão da lesão perirradicular estão atreladas ao desequilíbrio de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6,
IL-17, TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β). O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de TGF- β e IL-1β em lesões
perirradiculares. Foram selecionadas 27 lesões perirradiculares (20 granulomas e 7 cistos). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram
utilizadas para a realização das reações imunoistoquímicas utilizando anticorpos anti- TGF-β e anti-IL-1β. A análise das imagens foi realizada com
auxílio de microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos de grande aumento, nos quais foram avaliados o epitélio e o tecido
conjuntivo. Foram atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Uma média
referente a classificação da imunoexpressão foi obtida, sendo: negativa/focal (0 a 0,4), fraca/moderada (0,5 a 1,2) e forte (1,3 a 2,0). A marcação
de TGF-β foi fraca/moderada em granulomas (0,54±0,67), e nos cistos foi negativa/focal tanto no conjuntivo (0,46±0,60) como no epitélio (0,23±
0,29). Já a marcação de IL-1β foi negativa/focal em granulomas (0,33±0,41) e nos cistos foi fraca/moderada tanto no conjuntivo (0,60±0,57) como
epitélio (0,51±0,52). Não houve diferença estatística significante (p=0,79) entre os resultados. Conclui-se que IL-1β e TGF-β estão envolvidos na
patogênese das lesões perirradiculares, e que as expressões destas citocinas são distintas em diferentes estágios evolutivos das lesões.
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RESUMO
O tabagismo é considerado como um importante fator de risco para o surgimento de patologias na cavidade bucal promovendo aumento à
predisposição a perda óssea alveolar, a perdas dentárias, ao câncer bucal, ao desenvolvimento de cáries, além de e interferir na osseointegração
de implantes. Também incentiva a perda de inserção localizada, acentua à resseção gengival e aumenta a progressão, a severidade e a incidência
da doença periodontal. Estudos recentes têm sugerido uma influência deste hábito na manifestação de doenças perirradiculares. Portanto, o
objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tabagismo na prevalência de lesões perirradiculares. Foram selecionadas fichas de 168 pacientes
das clínicas odontológicas da Universidade Estácio de Sá (UNESA), formando dois grupos: 84 fumantes e 84 não fumantes (grupo controle)
pareados por idade e sexo. Indivíduos portadores de doenças sistêmicas e doenças auto-imune foram excluídos do estudo. Os exames
radiográficos foram fotografados e as imagens analisadas quanto à presença de lesão perirradicular, através do critério para sucesso endodôntico
do índice periapical (PAI). As imagens foram analisadas por dois avaliadores especialistas em endodontia separadamente que observaram os
elementos dentários quanto à presença de lesão perirradicular e de tratamento endodôntico, e em relação a qualidade da obturação dos canais
radiculares e da restauração coronária. Os casos onde houve discordância no resultado, foram avaliados por um terceiro endodontista. Ao final da
avaliação foi utilizado o coeficiente de Kappa (к), para análise da concordância entre os julgadores. Através da análise dos resultados foi possível
observar que 55,8% dos pacientes pertenciam ao gênero feminino e 44,2% ao masculino, a média de idade foi de 45,1 anos sendo a mínima de 19
e a máxima de 60. Em relação ao número de lesões perirradiculares por paciente, os fumantes apresentaram uma média de 2,8±2,3 lesões e os
não fumantes de 2,7±1,9 lesões. Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os grupos do estudo. Concluiu-se que o
tabagismo não atuou como modificador da doença perirradicular nos pacientes avaliados.
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RESUMO
A dengue é uma enfermidade transmitida pelo vetor Aedes Aegypti, um arbovírus da família Flaviviridae, que apresenta quatro tipos imunológicos.
As sucessivas epidemias dessa doença nas grandes metrópoles do mundo e do Brasil, evidenciam sua grandeza como problema de saúde pública
mundial. Entre os fatores determinantes e condicionantes desta infecção, destaca-se o papel central das características ecológicas do ambiente e
do indivíduo na sua produção. As formas tradicionais de controle do vetor da dengue têm apresentado limitações para resolutividade na sua
reincidência. Diante desses dados, objetivou-se, nesta pesquisa, analisar os conceitos de dengue por pessoas de gêneros diferentes – masculino e
feminino. Os sujeitos inquiridos eram alunos de faculdades particulares e públicas de Fortaleza, perfazendo uma amostra total de mil informantes,
sendo quinhentos de cada gênero. Os informantes da pesquisa só responderam aos questionários semiestruturados após autorização do Comitê
de Ética de Pesquisa com seres humanos. Foram adotados, para o estudo, os fundamentos amparados nos pressupostos teóricos sobre a cognição
humana, delineados por vários autores. Essa pesquisa está ligada aos estudos do Grupo sobre Linguagem e Pensamento. Utilizou-se o método
hipotético dedutivo com uma abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida em três momentos interligados: aplicação do questionário,
tabulação e análise de dados. Categorizou-se a dengue sobre a teoria dos protótipos e verificou-se que os homens e as mulheres conceitualizam
esse léxico de forma diferenciada: os homens acreditam que a dengue esta mais ligada a uma abordagem física, enquanto as mulheres veem como
algo desagradável, que pode ser um desconforto, associado a uma reação orgânica física. Foram encontradas evidências, no corpus pesquisado, de
que as influencias provenientes das experiências de vida direcionam a categorização do item lexical dengue. Uns conceitualizam a dengue como
uma doença grave, enquanto outros acham que é uma enfermidade simples como a gripe. Concluiu-se, dessa forma, que a categorização da
dengue é subjetiva, dinâmica e complexa. Os pesquisadores, na atualidade, afirmam que a implementação do controle tradicional com
intervenções integradas que buscam a participação da comunidade e atuação intersetorial são estratégias fundamentais para controlar a doença.
Tal abordagem tem como um dos princípios a equidade de gênero por acreditar que a percepção e a forma de agir de homens e mulheres ante a
doença são diferenciadas e podem ser determinantes. Estudos mostram que as pessoas tem a informação sobre a dengue, mas não incorporam na
prática, fenômeno resultante de uma combinação de fatores biológicos, comportamentais, sociais e culturais. A análise dos dados obtida
apresenta diversos pontos que corroboram a visão atuacionista da cognição humana em relação à categorização humana e podem contribuir para
estratégias integradas de controle da dengue a partir da participação social.
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RESUMO
A busca pela Terapia Familiar como um recurso para lidar com a angústia de uma família em conviver com a possibilidade de ter um filho com uma
deficiência pode ser muito benéfica. O caso que irá ser apresentado mostra uma família que procura atendimento quando identifica que talvez seu
filho gemelar possa ter um quociente intelectual baixo em relação a outras crianças da mesma idade. Esse caso iniciou sendo atendido em coterapia por duas terapeutas do curso de especialização em terapia familiar. A maioria dos terapeutas às vezes não está ciente dos próprios
sentimentos. É aí que o co-terapeuta é capaz de reconhecer sentimentos reativos em um colega. Neste estudo foi utilizado o método de análise
qualitativa do conteúdo colhido nas sessões de terapia em família no período de seis meses. Participou deste estudo a família J., de classe média,
composta pelo pai, mãe e o casal de filhos gêmeos. Foi utilizado o delineamento de estudo de caso único para compreender o impacto das
intervenções terapêuticas nas relações familiares. A família J. chegou para atendimento na Instituição com a demanda de que B., 12 anos, estava
apresentando um comportamento infantil para sua idade. Quando era menor B. era dependente da sua irmã gêmea apesar de ser esperto e
rápido. Há dois anos a mãe percebeu que B. apresentava dificuldades, o achava “bobo”. Segundo a irmã C. ele não tem amigos e fica sozinho no
recreio. Ele masturba-se no pátio de casa e deixa o cachorro lamber seu pênis. B. e a irmã dormem no mesmo quarto. Antes ele dormia com a irmã
mais velha. A. já foi diagnosticada com Transtorno Obsessivo Compulsivo. Ela acumula as roupas que compra. A família só pode frequentar apenas
alguns cômodos da casa porque A. utiliza vários guarda-roupas para estocar suas roupas e os chaveia. Nas sessões foi trabalhado a importância
dos filhos gêmeos puderem ter cada um o seu quarto visto que já eram pré-adolescentes e precisavam ter espaço para sua intimidade. Além disso
foi trabalhado com os pais o quanto era importante possibilitar a autonomia dos filhos visto que A. é que mantinha em seu poder a roupa dos
filhos gêmeos e escolhia o que eles podiam usar e o que deveriam guardar. A partir da 9ª sessão foi atendido apenas o casal pois foi necessário
trabalhar o transtorno da A. mais especificamente. Durante as sessões foi trabalhado de que forma L. poderia auxiliar A. a não fazer tantas
compras e acumular coisas que acabava estocando e não utilizando. As terapeutas sentiam que A. era muito insatisfeita com a vida que levava,
não se achava merecedora e tinha dificuldades em usufruir das coisas que comprava. A família já iniciou movimento para fazer uma obra em casa
e os adolescentes terem cada um o seu quarto. Para isso A. terá que mexer em seu “museu” e ela diz já se sentir pronta para isso. Na última sessão
do ano de 2014 foi solicitado que viessem o casal e os gêmeos para que se pudesse ser feita uma avaliação do atendimento até o momento. A
família chegou para atendimento com atraso. O B. estava com uma aparência de adolescente usando óculos de sol. Ao serem questionados sobre
como avaliavam o tratamento, C. disse que sentia a mãe mais tranquila já B. disse que nada havia mudado. Foi fundamental o caso estar em coterapia quando parecia que o processo de terapia não evoluía, por que nesse caso se tem com quem discutir, conversar, pensar em futuras
intervenções e reavaliar o plano terapêutico, pós sessão, além do processo de supervisão.Também torna-se importante evidenciar o desejo da
família em continuar em co-terapia mesmo após o término da especialização das terapeutas o que corrobora para o quanto esse tipo de
abordagem auxiliou essa família. Por fim em função da escassa literatura disponível sobre co-terapia torna-se necessário que mais terapeutas
relatem suas experiências dentro dessa abordagem.
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RESUMO
As lesões perirradiculares, assim como a doença periodontal, são doenças bacterianas que ativam a produção localizada de mediadores próinflamatórios como a Interleucina-6 (IL-6) e a proteína C-reativa (CRP). Níveis séricos aumentados destas proteínas têm sido relacionados com
doenças cardiovasculares e suas complicações (infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais), doença periodontal e periodontite
apical crônica. Estudos recentes vêm propondo que existe uma associação entre periodontite apical crônica ou história de tratamento
endodôntico e doença cardiovascular. O objetivo desse trabalho foi avaliar se as lesões perirradiculares crônicas podem ativar a resposta
inflamatória a ponto de gerarem repercussões sistêmicas nos níveis de marcadores inflamatórios comprovadamente relacionados com um
aumento no risco de eventos cardiovasculares, mais especificamente, IL-6 e CRP. Foram analisados os níveis séricos de IL-6 e CRP e as condições
de saúde oral (presença de bolsas periodontais e perda de inserção, sangramento gengival e sangramento à sondagem, cáries dentárias e número
de lesões perirradiculares) de 170 pacientes hipertensos primários graves refratários ao tratamento, acompanhados no Departamento de
Hipertensão Arterial do Instituto Nacional de Cardiologia (INC – Rio de Janeiro)a partir de um banco de dados gerado para um estudo casocontrole. Os pacientes foram examinados ao longo de um período de dois anos (de março de 2007 a março de 2009) e o banco de dados continha
informações sobre condições sócio-demográficas, história médica e odontológica, dados laboratoriais, parâmetros clínicos periodontais e dados
clínicos e radiográficos das condições perirradiculares. Dos 170 pacientes que participaram do estudo, 105 (61,8%) eram do sexo feminino e média
(dp) de idade foi de 54,5 (8,7). Foi possível observar na análise multivariada uma associação da CRP com IMC (r = 0,235, p<0,001), RR (r = 0,191, p
= 0,041)e lesão perirradicular (r = 0,335, p > < 0,001) e que a IL-6 foi associada com IMC (r = 0,400, p <
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar comparativamente a profundidade de penetração do irrigante em canais laterais após o uso de
diferentes métodos de ativação. Para o estudo, foram utilizados 30 canais simulados em resina de poliéster transparente que apresentavam um
canal principal e três canais laterais. Os blocos foram divididos em três grupos de acordo com o método: Easy Clean (EasyEndo, Belo Horizonte,
MG, Brasil) em movimento reciprocante; Easy Clean em movimento rotatório, e irrigação ultrassonica passiva (PUI). Antes do preparo, a saída de
cada canal dos blocos foi vedada com cera 7 (Technew, Rio de Janeiro, Brasil), a fim de evitar o extravasamento do líquido, simulando a presença
do ligamento periodontal e o efeito vapor lock. Foi realizado a instrumentação inicial do canal (glide path) e o estabelecimento do comprimento
de patência (CP) com lima K10 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Os canais foram preparados até o limite final (comprimento de
patência) com instrumento reciproc R50 (#50.05) (VDW, Munich, Germany) acoplados no motor VDW Silver® Reciproc® (VDW, Munich, Germany)
em cinemática reciprocante. Durante a instrumentação, todos os canais foram irrigados com soro fisiológico corados com azul de metileno a 2%
(Bio Express, São Paulo, Brasil) para facilitar a visualização da solução irrigante. A irrigação foi realizada com seringas hipodérmicas BD Plastipak de
5 mL acopladas a agulhas NaviTip (Ultradent Products, South Jordan, EUA) de calibre 30G, a uma distância de 3 mm aquém do comprimento de
trabalho. Após o preparo, foi realizada a irrigação final ativada com os dispositivos em teste. Em todos os grupos, a ativação foi realizada a 4 mm
aquém do comprimento de trabalho, por 20 segundos, repetida três vezes e totalizando 6 mL de substância em 1 minuto. Foram testadas a ponta
Easy Clean em movimento reciprocante (motor VDW Silver® Reciproc®), a Easy Clean em rotação contínua (motor VDW Silver® Reciproc®) e PUI
com a ponta Irrisonic- E1, acoplada ao aparelho de ultrassom PM 200 (EMS, Geneva, Switzerland). Após a irrigação final os blocos foram
fotografados para análise por meio de um microscópio estereoscópico modelo S8 APO (Leica, Wetzlar, Germany), com um aumento de 10x. Para
tal, os blocos foram fixados a uma plataforma acrílica na base do microscópio estereoscópico, confeccionada com o propósito de estabilizá-los e
manter uma distância fixa entre a lente objetiva do microscópio e o canal simulado. As imagens obtidas pelo microscópio foram armazenadas e,
posteriormente, transferidas para o programa Adobe Photoshop CS6 Extended (Adobe Systems Inc., San Jose,CA, EUA) onde os diferentes grupos
foram analisados e a profundidade de penetração do irrigante nos canais laterais artificiais foram catalogados e comparados estatisticamente. A
análise estatística foi realizada pelo programa BioEstat 5.0 (MCT-CNPq, Belém, PA, Brasil), sendo considerado o nível de significância de 5%. Foram
aplicados os testes ANOVA e de comparações múltiplas de Tukey que demonstraram inferioridade do grupo Easy Clean com movimento
reciprocante (p < 0,05). Dentro das limitações metodológicas, pode-se concluir que a ativação final do irrigante favorece a sua penetração nos
canais laterais, principalmente quando utilizado a ponta Easy Clean em movimento de rotação contínua e PUI. No entanto, devido ao desgaste
observado na parede nos blocos de resina, criado pela PUI, o uso do Easy Clean com rotação contínua parece ser uma melhor opção para
aumentar a penetração de irrigante em canais laterais com segurança.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde conceitua que o envelhecimento do indivíduo é um processo fisiológico que se inicia na concepção e ocorre
durante toda a vida. É considerado idoso aquele com 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento e nos desenvolvidos 65 anos ou mais. A
síndrome da fragilidade acomete a maior parte dos idosos e pode ser definida como dependência em atividades de vida diária, vulnerabilidade e
doenças, e classificada como dependência de AVD (Atividades da Vida Diária). O objetivo desse estudo foi caracterizar o perfil da fragilidade de
idosos ativos, que convivem com pessoas da sua faixa etária, que buscam através da atividade física e do convívio social a melhora da qualidade de
vida. Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva do tipo transversal, realizada com 55 idosos. Os critérios de inclusão no estudo foram: ter
60 anos ou mais, ser capaz de ouvir e entender o suficiente para participar do estudo e assinar um termo de consentimento informado. Os
critérios de exclusão do estudo foram necessitar de ajuda para responder as questões, ser portador de deficiência visual e/ou auditiva graves não
corrigidas, ou de estágios avançados de distúrbios cognitivos e/ou doenças mentais que impedissem o entendimento e execução dos testes
aplicados. Foi aplicado um questionário sociodemográfico, o teste de MEEM onde foram avaliadas as funções executivas e a fragilidade foi
mensurada utilizando a Edmonton Frail Scale (EFS). Resultados: Foram avaliados 55 idosos, os quais 42 (76,36%) eram do sexo feminino e 13
(23,64%) masculino. No final dos testes foram excluídos 12 idosos, restando 43 para a pesquisa. Ao verificar a prevalência da síndrome da
fragilidade entre as idosas, de acordo com a EFS, 25 (80,6%) não apresentaram fragilidade e 6 (19,3%) eram aparentemente vulneráveis. Nos
homens a síndrome da fragilidade, de acordo com a EFS, 11 (91,7%) não apresentaram fragilidade e 1 (8,3%) eram aparentemente vulneráveis. Os
resultados deste estudo demonstraram um número de idosos aparentemente vulneráveis, inferior a de outros estudos, o que justifica que idosos
que freqüentam Centro de Convivência de Idosos são mais ativos e outros estudos forem feitos em comunidade ou centros de saúde com idosos
sedentários. Conclui-se no modelo estudado que o perfil dos idosos foi classificado como não frágil e com variações sociodemográficas. Notou-se a
importância de detectar antecipadamente a fragilidade em idosos e buscar características sociodemográficas que apontem para a mesma.
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RESUMO
O tema referente à quedas em idosos é muito valorizado pela gerontologia e uma fonte de preocupação aos pesquisadores dessa área,
principalmente quando pessoas denominam esse evento como sendo normal e próprio do processo de envelhecimento. A queda em um idoso
indica que o mesmo, além de indicar certa vulnerabilidade decorrente de algum estado clínico patológico já previamente diagnosticado, pode
inclusive ser um preditor de algo errado com a sua saúde, podendo indicar a incidência de uma doença ainda não diagnosticada. A proposta
apresentada pelo presente estudo teve por finalidade avaliar as chances de quedas em idosos, de ambos os sexos, hospitalizados na Enfermaria de
Cardiologia do HRMS. Utilizou-se da aplicação de um questionário avaliativo, e a realização dos testes de Romberg, para equilíbrio estático, o teste
do tempo de levantar e caminhar (Timed up and go) sob o qual analisamos o equilíbrio dinâmico, e o teste de força muscular MRC que nos
proporcionou graduar a força necessária para realização das corretas nas fases da marcha. No período de agosto a outubro de 2014, do total de 30
participantes foram avaliados 29 idosos, com a perda de uma amostra, resultando em 29 participantes de ambos os sexos internados na
enfermaria de cardiologia do HRMS. Do total de 29 idosos, notou-se que grande parte dos participantes (89,6%) apresenta risco de quedas, dos
quais 20 idosos obtiveram risco médio e 6 apresentaram alto risco de quedas. No grupo de alto risco quatro participantes realizaram o timed up
and go com um tempo superior a 20 segundos e dois dos participantes não foram capazes de realizá-lo, devido a incapacidade de ficarem em
ortostatismo sem apoio. Os participantes com baixa propensão a quedas contabilizaram um total de três idosos. Testou-se a hipótese de
associação entre a força muscular periférica e o desempenho no teste de levantar e andar. Os resultados desse estudo permitem concluir a
existência de um expressivo risco de quedas em idosos hospitalizados, e que a adoção de medidas para preveni-las mesmo na parcela de idosos
com baixo risco faz-se necessária, pois mesmo diante de risco mínimo de quedas devem ser tomadas todas as medidas de precauções e no
cuidado a este idoso para evitar com que variáveis extrínsecas possam vir a provocar queda, para isso considera-se que a orientação seja
fundamental para preveni-las. A força muscular foi um ponto de destaque, sendo a fraqueza muscular caracterizada pelo presente estudo como o
principal fator predisponente a quedas.
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RESUMO
O conhecimento detalhado da anatomia do sistema de canais radiculares é crucial para todas as fases do tratamento endodôntico. Independente
do grupo dentário, os canais podem apresentar grande variação anatômica ao longo de seu trajeto, o que pode redefinir os protocolos de
tratamento. Os molares superiores são considerados os dentes mais volumosos e de maior complexidade da arcada dentária. O primeiro molar
normalmente apresenta três raízes distintas e três ou quatro canais, já o segundo pode apresentar maior variação morfológica. A complexa
anatomia interna das raízes vestibulares desses dentes já foi amplamente avaliada através de diferentes metodologias, incluindo aquela que é
considerada atualmente o padrão ouro para estudos desta natureza, a microtomografia computadorizada (microCT), contudo as raízes palatinas e
seus canais radiculares permanecem negligenciados pelos estudos utilizando microCT. Os dados morfológicos disponíveis na literatura apontam
que os canais palatinos normalmente apresentam menor grau de curvatura e maior diâmetro interno em comparação aos canais mésio e distovestibulares. Como ocorre com todos os tipos de dentes, existem relatos na literatura de variações no número, forma e curvatura dos canais
palatinos, o que reforça a necessidade de estudá-los através de métodos mais acurados. A microtomografia computadorizada (microCT) permite o
escaneamento radiográfico de dentes extraídos em alta resolução, possibilitando análises detalhadas, em três dimensões, da sua anatomia
interna, sem destruir os espécimes. Assim, o objetivo deste estudo foi revelar, pela primeira vez, detalhes da anatomia interna dos canais palatinos
de molares superiores através da microCT. Para o presente estudo, raízes palatinas de primeiros molares superiores (n=170) foram escaneadas em
um microtomógrafo computadorizado. Vários parâmetros anatômicos foram analisados com o auxílio de softwares: classificação dos canais
principais segundo Vertucci; presença e localização de canais laterais; grau de curvatura; posição do forame anatômico em relação ao ápice;
presença ou ausência de constrição apical, diâmetros a 1 mm e 2 mm do ápice e a 1 mm do forame, mínima espessura de dentina nessas regiões,
volume, área superficial e convexidade dos canais. Como resultados, foi observado que todos os canais apresentavam a classificação tipo I de
Vertucci. Canais laterais foram encontrados em 25% das amostras. O forame anatômico não coincidiu com o ápice em 95% dos casos. Apenas 8%
dos canais foram classificados como retos. A constrição apical foi identificada em 38% das raízes. Os valores do menor e maior diâmetro do canal e
da menor espessura de dentina reduziram próximo ao ápice. A menor espessura de dentina a 1 mm do forame apresentou média de 0,82 mm. O
volume médio dos canais palatinos foi 6,91 mm3, sua área de superfície foi 55,31 mm2 e seu formato foi similar a um cilindro. Em conclusão, ficou
evidente que os canais palatinos de molares superiores se apresentam como classe I de Vertucci. A elevada ocorrência de curvaturas moderadas
ou severas e canais laterais, a não coincidência do forame apical com o ápice radicular e a ausência da constrição apical na maioria dos casos,
reforçam que a complexidade anatômica dos canais palatinos dos molares superiores não pode ser negligenciada.
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RESUMO
A lesão perirradicular é a principal resposta inflamatória do tecido perirradicular a uma variedade de estímulos microbianos intrarradiculares que
causam injúria tecidual. O papel das células inflamatórias na patogênese da lesão perirradicular tem sido amplamente estudado. O conjunto de
células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência às infecções é chamado de sistema imunológico, e a reação coordenada dessas células e
moléculas aos micro-organismos infecciosos é conhecida como resposta imunológica. A ocorrência de danos aos tecidos perirradiculares pode
resultar do efeito direto ou indireto das bactérias. Pode se instalar uma inflamação crônica, caracterizada por componentes da resposta
imunológica adaptativa do hospedeiro e elementos de reparação, seguida de reabsorção óssea, dando origem ao granuloma perirradicular e,
posteriormente ao cisto perirradicular. Os plasmócitos são células que podem ter papel-chave no desenvolvimento dessas lesões. O objetivo deste
estudo foi verificar a participação e distribuição tecidual de plasmócitos em diferentes tipos de lesões perirradiculares. Foram selecionadas 33
lesões perirradiculares (17 cistos e 16 granulomas). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para a realização das reações
imuno-histoquímicas utilizando anticorpo anti-CD138. A análise das imagens foi realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina foi
subdividida em 5 campos de grande aumento, onde foram avaliados o epitélio (cistos) e o tecido conjuntivo. Foram atribuídos valores (0-2) para
cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos foram comparados com as informações
clínicas e exames tomográficos. Os resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa na quantidade de plasmócitos
entre cistos e granulomas (p > 0,05). Na comparação entre a expressão de plasmócitos e os dados clínicos e de imagem, não foi possível verificar
diferença em nenhum dos dados avaliados: sintomatologia, tamanho de lesão e presença de fístula. Conclui-se que plasmócitos estão envolvidos
na patogênese das lesões perirradiculares, mas não apresentam ação específica em estágios distintos de evolução da lesão.
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RESUMO
Os principais objetivos do preparo químico-mecânico são a limpeza do sistema de canais e a ampliação e modelagem do canal principal, os quais,
embora distintos, são logrados simultaneamente durante o preparo do canal radicular. A ampliação e modelagem visa por meio da
instrumentação à confecção de um canal de formato cônico com o menor diâmetro apical e o maior em nível coronário. Esse formato cônico
obtido, também chamado de canal cirúrgico, deve obrigatoriamente conter em seu interior o canal anatômico, ou seja, a forma final da
instrumentação não deve alterar a forma original do canal radicular. Em canais curvos a ampliação do volume acompanhado do desenvolvimento
de um formato cônico e a permanência da forma original do canal com o mínimo de desvio é um desafio. Portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar e comparar a incidência de desvios em canais curvos artificiais preparados com dois diferentes sistemas mecanizados de níquel titânio: BT
Race (FKG, La Chaux-de-Fonds, Suíça) com movimento de rotação contínua e TF Adaptive (SybronEndo, Orange, CA) com movimento adaptativo.
Foram utilizados 40 blocos de resina, divididos em dois grupos (n=20) de acordo com o sistema de instrumentação. Os canais foram corados com
tinta nanquim para a obtenção de imagens iniciais através de um estereoscópico (Leica S8 APO, Wetzlar, Germany), com um aumento de 10X.
Após a instrumentação até o diâmetro final de #35-0,04, as imagens finais foram capturadas exatamente nas mesmas condições das iniciais e
foram superpostas através do software Photoshop (CS5 Extend version, 12.04, San Jose, CA). A quantidade de resina removida foi medida nas
paredes mesial e distal em 8 diferentes pontos ao longo do canal (0 a 8mm). Foi observado que ambos os sistemas promoveram desvio, sendo o
desgaste das paredes semelhante em quase todos os níveis, exceto no nível 0, término do canal, no qual a TF Adaptive promoveu um desvio mais
acentuado (p<0.05) da trajetória original do canal. Conclui-se que os sistemas mecanizados de níquel titânio utilizados promoveram algum desvio
durante o preparo de canais curvos
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RESUMO
O presente estudo objetiva comparar a extrusão apical bacteriana produzida por quatro técnicas de instrumentação, duas utilizando rotação
reciprocante e duas utilizando rotação contínua. Sessenta raízes mésio-vestibulares de molares superiores humanos extraídos foram selecionadas,
contaminadas com Enterococcus faecalis e distribuídas em quatro grupos de 15 raízes cada, segundo a técnica de instrumentação: grupo REC,
instrumentação com Reciproc 25/0,08 acionado pelo programa Reciproc; grupo BTc, instrumentação com BT-Race 10/0,06, 35/0,00 e 35/0,04
acionados em rotação contínua; grupo BTr, instrumentação com BT-Race 10/0,06, 35/0,00, 35/0,04 acionados no programa TF-adaptive
(Contínuo/Reciprocante) do Elements Motor da SybronEndo;e; grupo M2, instrumentação com Mtwo 10/0,04, 15/0,05, 20/.06, 25/.06 e 35/.04
em rotação contínua, empregados em programa pré-definido pelo fabricante. O material extruído apicalmente foi coletado por um dispositivo
personalizado no qual um gel de agarose a 1,5% recobria o ápice radicular, simulando o ligamento periodontal. Na sequência, o gel contendo o
material extruído foi agitado em solução salina. Uma alíquota da solução foi então semeada em Ágar MitisSalivarius e a contagem das unidades
formadoras de colônias foi realizada após 24h de cultivo a 37°C. Os valores foram analisados estatisticamente através do teste Kruskal-Wallis.
Resultados aproximados foram observados entre medianas obtidas para o BTc (2,94 UFC em log 10) e o grupo M2 (2,68 UFC em log 10), todos em
rotação contínua. No entanto, ao analisar os resultados entre BTc (2,94 UFC em log 10) e BTr (4,78 UFC em log 10), pode-se observar que o grupo
com cinemática contínua e reciprocante obteve maior extrusão bacteriana do que o grupo apenas com rotação contínua. Já o grupo REC só não
apresentou maior extrusão do que o grupo BTr. Todas as técnicas de instrumentação extruíram bactérias apicalmente em mais de 70% dos casos,
contudo, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com relação à quantidade de bactérias extruídas (p = 0,197).
Independentemente da técnica utilizada, a quantidade de bactérias extruídas foi similar entre os grupos. Além disso, os dois movimentos testados
não influenciaram a extrusão bacteriana.
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RESUMO
O objetivo do tratamento endodôntico é eliminar as bactérias do sistema de canais radiculares para evitar sua reinfecção. Enterococcus Faecalis é
um dos microrganismos mais importantes relacionados com os diferentes tipos de infecção endodôntica, especialmente em infecções
persistentes. Consequentemente, este microorganismo é muitas vezes escolhido para induzir a ex vivo biofilme bacteriano em ensaios
comparando soluções antimicrobianas. O hipoclorito de sódio (NaOCl) é o irrigante canal radicular mais comumente usado devido à sua
capacidade de dissolver tecido, a sua larga ação antimicrobiana, bem como a sua capacidade de neutralizar os produtos tóxicos. O principal
concorrente do NaOCl é digluconato de clorexidina (CHX). Este é um irrigante bisbiguanide desinfectante que tem elevada atividade
antimicrobiana, substantividade e biocompatibilidade. A pesquisa para o irrigante ideal para o canal radicular, revelou outro candidato - alexidina
(ALX). Esta substância é um desinfectante bisbiguanide semelhante ao CHX, que contém dois grupos etilhexilo hidrofóbicos na sua estrutura e que
tem uma maior afinidade para os principais fatores de virulência bacteriana.Um estudo recente mostrou que a atividade antibacteriana da
alexidina contra E. faecalis que infectam blocos de dentina foi superior ao CHX, mas estas substâncias não foram ainda comparados com NaOCl.
Este estudo ex vivo comparou a eficácia da Alexidina (ALX), uma promissora solução irrigante dos canais radiculares, sozinha ou como irrigante
final combinada ao Hipoclorito de Sódio (NaOCl) com NaOCl e Clorohexidina (CHX). Noventa e quatro fragmentos de dentina de dentes humanos
extraídos foram contaminados com Enterococcus faecalis por 24 horas e distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de 20 cada. Os fragmentos dos
grupos HYP, CHX ALX foram imersos por 10 minutos em 1 ml de 2,5% NaOCl, 2% de CHX e 1% de ALX, respectivamente. As amostras do grupo HYP
+ ALX foram imersas em 1 ml de 2,5% NaOCl durante 10 minutos, seguido de 1% ALX durante 10 minutos. O grupo de controle (n = 12) foi imerso
em solução salina. Amostras bacteriológicas foram coletadas, cultivadas, e as unidades formadas de colônias contadas. A análise intergrupo não
revelou diferença significativa entre os grupos experimentais (p > 0,05), exceto para as comparações CHX versus ALX e HYP + ALX versus ALX (p =
0,004). ALX sozinha foi o pior irrigante. CHX e HYP+ ALX erradicaram todas as células bacterianas em todas as amostras. Todos os grupos
experimentais foram significativamente mais eficazes que o grupo de controle (p < 0,05). Concluiu-se que ALX sozinho não deve ser indicada como
um irrigante intracanal já que seu efeito antibacteriano contra E. faecalis foi inferior a 2% de CHX e 2,5% de NaOCl. No entanto, a combinação de
NaOCl com ALX como um irrigante final tem potencial para ser utilizado em endodontia para eliminar biofilmes.
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RESUMO
A lesão perirradicular é uma doença inflamatória, que afeta os tecidos que circundam a raiz dentária, e possui origem microbiana representada
pela infecção do sistema de canais radiculares. A doença pode se manifestar de formas distintas e a microbiota do canal radicular pode variar,
sendo que a estrutura da mesma pode ser responsável pelas diferentes apresentações clínicas da lesão perirradicular. Apesar de fatores físicos e
químicos serem capazes de induzir a inflamação perirradicular, evidências científicas indicam que a infecção endodôntica é fundamental para a
progressão e perpetuação de diferentes formas de lesão perirradicular. A infecção persistente é causada por microorganismos que estavam
presentes na infecção primária ou secundária e que resistiram aos procedimentos intracanais antimicrobianos e sobreviveram a períodos de
escassez nutricional em canais radiculares tratados endodonticamente. O objetivo deste estudo foi avaliar, in vivo, através de métodos
moleculares a desinfecção promovida pelo preparo químico-mecânico com a técnica de instrumentação do sistema Twisted File Adaptive
(SybronEndo, Orange, CA, EUA) isolada e associada ao uso de irrigação ultrasônica passiva no retratamento endodôntico de canais radiculares com
infecção persistente. Vinte e quatro dentes uniradiculares com tratamento endodôntico e lesão perirradicular foram selecionados para este
estudo, seguindo os critérios de inclusão/exclusão. Todos os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio a 2,5%. As amostras foram coletadas
antes (S1) e após o preparo químico-mecânico (S2). DNA foi extraído das amostras clínicas e submetidas à análise quantitativa através do real-time
PCR para avaliar o nível total de contagem bacteriana e níveis de bactérias do gênero Streptococcus. A análise estatística foi realizada utilizando o
teste de Wilcoxon para comparar a redução na contagem bacteriana intragrupo. O teste exato de Fisher foi usado para análise qualitativa das
amostras, com nível de significância em 5% para todas as análises. Vinte e dois canais apresentaram S1 positivo para bactérias no PCR. O protocolo
de instrumentação mostrou uma redução bacteriana intracanal altamente significativa (p < 0,001). A irrigação ultrasônica passiva não reduziu
significativamente a contagem bacteriana após o preparo (p > 0,05). Concluiu-se que os protocolos de tratamento foram efetivos na redução da
contagem total de bactérias mas sem diferença entre os grupos na desinfecção durante o retratamento de dentes com lesão perirradicular.
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RESUMO
A maioria dos estudos realizados sobre a microbiota dos sistema de canais radiculares de dentes tratados endodonticamente são desenvolvidos
apenas coletando microorganismos do canal principal, não distinguindo regiões nem incorporando, na análise, a complexa anatomia desse
sistema. Além disso, a maior parte fornece apenas dados de prevalência. Este estudo foi concebido para avaliar as contagens totais de bactérias, a
presença, os níveis de abundância relativa de patógenos endodônticos exclusivamente na região apical do sistema de canais radiculares associada
com periodontite apical em dentes com tratamentos endodônticos adequados e fracasso. As amostras para análise microbiológica molecular
foram obtidas durante a cirurgia perirradicular. A lesão apical foi curetada e colocada em solução de formol tamponado a 10% para exame
histopatológico. A apicectomia foi realizada utilizando uma broca Zekrya de 28mm esterilizada (FG, Maillefer, Ballaigues, Suíça), sob irrigação
salina estéril. Os fragmentos radiculares apicais foram colocados em tubos Falcon de 15 mL esterilizados e em seguida, imediatamente congelados
a 20ºC. Os espécimes foram descongelados e submetidos à desinfecção externa. As raízes tiveram a sua porção externa desinfetada duplamente
com a aplicação sequencial de H2O2, 2,5% de NaOCl e 5% de tiossulfato de sódio em toda superfície externa, com o auxílio de bolinhas de algodão
esterilizadas, exceto nas áreas próximas ao forame.Um triturador criogênico modelo 6750 (Spex, Metuchen, NJ, EUA) operado na temperatura do
nitrogênio líquido foi usado para pulverizar criogenicamente cada fragmento radicular. Uma vez que os fragmentos apicais podem variar de
tamanho, amostras de pó de raiz foram pesados para permitir a análise de dados como o número de células bacterianas por 100 mg de pó de raiz.
Em seguida, o pó foi suspenso em solução tampão TE. O DNA das amostras de raízes pulverizadas foi extraído usando QIAamp DNA mini Kit
(Qiagen, Valencia, CA, EUA) seguindo o protocolo para tecidos recomendado pelo fabricante. O volume final de DNA de cada amostra clínica foi de
200µL. Para realizar a quantificação bacteriana, será utilizado PCR Real time quantitativo (qPCR) baseado na amplificação do gene do 16S rRNA.
Dos 27 fragmentos coletados, 21 positivos para bactérias. Espécie Streptococcus foi a mais predominante (76%) seguido por membros do filo
Actinobacteria (52%) e Pseudoramibacter alactolyticus (19%) Espécie Streptococcus , membros do filo Actinobacteria e P. alactolyticus foram os
mais prevalentes na região apical do sistema de canais de dentes com fracasso endodôntico e periodontite apical.
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RESUMO
Os microrganismos são os principais agentes etiológico das patologias de origem endodôntica. Embora fatores de natureza química ou física
possam induzir uma patologia pulpar ou perirradicular, os mesmos normalmente não são capazes de manter o processo patológico. Eliminar ou
reduzir a carga microbiana, manter a cadeia asséptica evitando a introdução de novos microorganismos nos canais radiculares, ou mesmo impedir
a reinfecção por microorganismos da saliva são os objetivos a serem alcançados pelo tratamento endodôntico. Estudos relatam que ao realizar
tratamentos endodônticos sob condições de estrita assepsia, seguindo os princípios que regem um bom tratamento, a taxa de sucesso é
geralmente elevada. A obturação dos canais radiculares tem como objetivo selar toda a extensão da cavidade endodôntica, desde sua abertura
coronária até o término apical, de modo a manter o estado de desinfecção obtido após o preparo químico-mecânico e também após medicação
intracanal (quando utilizada), além de reduzir os riscos de reinfecção. Uma obturação satisfatória impede o acesso de fluidos teciduais nos canais e
a saída de possíveis bactérias remanescentes e seus produtos para os tecidos perirradiculares. Após a instrumentação dos canais radiculares, a
condição de desinfecção será mantida pela obturação e nessa etapa, há necessidade da eliminação de qualquer tipo de umidade de dentro do
canal, pois a mesma pode interferir com as propriedades físicas do material obturador, causando deficiência no selamento. O uso de cones de
papel absorvente é o mais utilizado com esta finalidade. Todos os materiais que são introduzidos nos canais radiculares devem estar livres de
contaminação, dentro deste contexto, cones de guta-percha e cones de papel absorvente também devem estar isentos da presença de
microorganismos no momento de sua utilização. Dentro deste contexto, o objetivo desse estudo foi investigar a presença de contaminação
bacteriana em amostras de cones de papel absorvente. Para isso, três marcas comerciais de cones de papel absorventes foram testadas quanto a
sua esterilidade. Foram elas Endopoints, MetaBiomed e VDW. Foram adquiridas no comércio uma caixa de cada marca, todas do tipo cell pack. Os
cones estavam estéreis, segundo informação dos fabricantes. Dois cones de cada célula foram removidos e imediatamente transferidos para tubos
contendo 2 ml de caldo tríptico de soja. No total, dez células de cada marca foram amostradas. Todas as manobras do experimento foram
realizadas em condições de estrita assepsia. Após esta etapa, os tubos foram incubados em 37°C, por 72 horas. A contaminação foi analisada
através da visualização da turbidez do meio de cultura. Os tubos contendo os cones de papel das marcas MetaBiomed e VDW, assim como os
tubos do grupo controle, somente contendo meio de cultura (n=3), não evidenciaram qualquer crescimento microbiano. Os resultados revelaram
contaminação bacteriana em oito das dez células examinadas da marca Endopoints (8/10, 80%). Em conclusão, dentre as marcas de cones de
papel testadas, uma apresentou evidências de contaminação bacteriana, mesmo estando a informação quando a esterilidade dos cones impressa
na embalagem. Esta contaminação pode comprometer o sucesso dos tratamentos endodônticos e revela o descaso do fabricante com a
veracidade da informação prestada.
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RESUMO
Apesar da existência de vários estudos sobre a avaliação e abordagens clínicas para a limpeza dos istmos com a utilização de novos equipamentos,
substâncias e instrumentos durante o tratamento endodôntico, a limpeza destas áreas ainda é considerada um grande desafio para o clínico. O
objetivo deste estudo ex vivo foi comparar por meio de análise de microtomografia computadorizada (micro-CT) a quantidade de detritos
acumulados em canais radiculares e istmos de molares inferiores após o preparo químico-mecânico usando EndoVac® (Discus Dental, Culver, CA ,
EUA) ou regime de irrigação convencional com agulha Navitip® 30 G de 21 mm (Ultradent, Utah, EUA). Cento e sessenta molares inferiores,
extraídos por razões não relacionadas a este estudo foram selecionados e digitalizados por um aparelho de micro-CT (SkyScan 1174; BrukermicroCT, Kontich, Bélgica). Em seguida foram selecionados 20 dentes que apresentavam um único canal na raiz distal (canal do Tipo I de Vertucci)
e 2 canais independentes ligadas por um istmo no terço médio da raiz mesial (canal do Tipo II de Vertucci). Os parâmetros morfológicos
(comprimento, volume e área de superfície) dos canais mesial e distal, bem como, do istmo na raiz mesial, foram calculadas e as amostras foram
pareadas e distribuidas aleatoriamente para um dos dois grupos experimentais, de acordo com o protocolo de irrigação: pressão apical positiva
associado a irrigação com agulha convencional e pressão apical negativa associada com o sistema EndoVac. Para padronizar a posição da aquisição
das imagens e favorecer a sobreposição das mesmas antes e após o preparo químico-mecânico, cada dente foi colocado com a porção coronária
adaptada a um suporte feito de resina acrílica colocado no dispositivo de micro-CT. Os molares selecionados tiveram suas coroas removidas 3 mm
acima da junção cemento e esmalte , com o auxílio de um disco diamantado dupla face acoplado a uma peça reta acionada por um micromotor.
Após acessar os canais os mesmos foram explorados com limas tipo K #15 até 1 mm além do comprimento de patência. O comprimento de
patência foi determinado pela visualização do instrumento K15 no forame. Os dentes que não permitiram a patência de todos os canais foram
excluídos e substituídos por outros. Antes de iniciar o preparo dos canais radiculares os forames apicais foram vedados com Araldite para simular o
efeito vapor lock. O preparo dos canais radiculares nos dois grupos experimentais foi realizado por um único operador treinado com o sistema
BioRaCe. Os canais mesiais foram preparados, até o instrumento BR5 e os distais instrumentados até o BR6, ambos a 0,5 mm do comprimento de
patência. O tempo de irrigação e o volume de irrigante foram os mesmos para os dois grupos experimentais. Concluído o preparo químicomecânico os espécimes foram novamente digitalizados no micro-CT e as imagens iniciais e finais foram sobrepostas. A quantificação de detritos
acumulados foi realizada pela diferença entre o espaço do canal radicular preparado e não preparado. A presença de um material com uma
densidade semelhante à dentina nas regiões anteriormente ocupadas por ar no espaço do canal radicular não-preparado foi considerado detrito.
Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos dados, seguido pelo teste t para amostras independentes e teste MannWhitney. Os resultados dos parâmetros analisados demonstraram aumento do volume final do canal em ambos os grupos (p < 0,05), mas sem
diferenças estatisticas entre os protocolos de irrigação (p > 0,05). Nas áreas de istmo das raizes mesiais, o grupo da irrigação convencional mostrou
uma porcentagem significativamente maior de detritos do que o grupo EndoVac (p < 0,05). Comparado com a irrigação convencional, o sistema
EndoVac resultou em níveis significativamente mais baixos de detritos nas regiões de istmos das raízes mesiais de molares inferiores, no entanto
nenhuma das abordagens testadas promoveram istmos completamente livres de detritos.
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RESUMO
A presente pesquisa está inserida na linha de pesquisa Serviços e Programas de Saúde (Assistência) - Controle, Avaliação e Regulação em Saúde, e
possui como tema geral a análise da assistência à saúde do idoso no setor da saúde suplementar no âmbito da análise do modelo do cuidado a
partir do marco regulatório. A problemática da pesquisa reside na análise considerando este perfil epidemiológico, do questionamento se o marco
regulatório da saúde suplementar está conseguindo promover remodelações na assistência à saúde do idoso. Nesse sentido, a pesquisa tem por
objetivo geral analisar o modelo assistencial à saúde do idoso pelo sistema suplementar à luz do seu marco regulatório, bem como objetivos
específicos discutir o processo de envelhecimento populacional e o sistema de saúde suplementar; discorrer sobre o marco regulatório do sistema
de saúde suplementar no Brasil e suas especificidades em relação à população idosa; assim como examinar as Resoluções nº 264 e 265, de 19 de
agosto de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, analisando em que medida contribuem para o aprimoramento do modelo
assistencial. Assim sendo, visando alcançar tal finalidade, quanto a metodologia utilizada trata-se de pesquisa documental, de análise normativa,
na medida em que está sendo analisado os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro referentes a
saúde suplementar, as Resoluções Normativas e Instruções Normativas da ANS, a Cartilha para Modelagem de Programas para Promoção da
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, o Manual Técnico para Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar, o
Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos, o Plano de Cuidado para Idosos na Saúde Suplementar e o
Relatório de Gestão da ANS. Quanto aos resultados obtidos e as conclusões, a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados e análise
bibliográfica e documental, referindo-se no primeiro momento a análise dos dados referentes a implementação das Resoluções Normativas nº 264
e 264 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no que concerne ao acompanhamento dos 12 (doze) meses de implementação dessas
resoluções no período de agosto/2011 à agosto/2012 no Brasil, bem como a mensuração em um segundo momento da análise de conteúdo de
resultados de referência empírica mais recente de programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar no
âmbito da população idosa – programa de assistência ao idoso de uma operadora de plano de saúde.
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RESUMO
O objetivo deste setudo foi caracterizar o acesso dos pacientes com obstrução biliopancreática neoplásica aos serviços de uma rede assistencial
pública, hierarquizada e regulada, e analisar a suas implicações. Os aspectos relacionados ao acesso à assistência dos pacientes com afecção
biliopancreática (ABP) e diagnóstico de coleletíase (COL), litíase na via biliar (LVB) e neoplasia ampolar e periampolar (NAP) encaminhados para um
hospital público, universitário e de referência terciária foram estudados, mediante informações obtidas de prontuários e entrevistas relativas ao
histórico do acesso às consultas e tratamento, confiança nos serviços e nos profissionais. Nocenário de rede assistencial hierarquizada e regulada
já consolidada, verificou-se que o sistema de saúde ainda não foi capaz de legitimar as suas portas de entrada junto à população (unidades básicas
de saúde e regulação médica) e, aquelas que estão disponíveis nas unidades de pronto atendimento, não apresentam a sensibilidade clínica
suficiente para lidar com os pacientes portadores de obstrução biliopancreática. O tempo de acesso para o tratamento da obstrução
biliopancreática de origem neoplásica está muito além do preconizado, o que enfraquece o papel da atenção básica e da regulação da assistência,
compromete a qualidade de vida dos pacientes e amplia desnecessariamente a participação assistencial do hospital. O acesso dos pacientes com
obstrução biliopancreática neoplásica à rede pública de saúde está muito além do estipulado pelos protocolos clínicos. Em média, o tempo de
espera entre a procura por uma unidade de saúde e o início do tratamento hospitalar pode chegar de três a quatro meses, sendo que o
recomendado é de, no máximo, 15 dias. Apesar de serem três doenças com sintomas parecidos e que causam a obstrução biliopancreática, o
tratamento é diferente, por provocar inflamação e ou infecção agudas, a obstrução biliopancreática tem, nas formas graves, elevadas taxas de
mortalidade. Por isso se recomenda- se que o diagnóstico e o planejamento terapêutico sejam providenciados de imediato nos casos com
inflamação e ou infecção agudas, ou estejam estabelecidos no período de duas semanas para as demais situações.
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RESUMO
Lumiar e São Pedro da Serra, 5˚ e 7˚ Distritos de Nova Friburgo, RJ, a partir de 1980, sofreram uma invasão turística, facilitada pelo asfaltamento
da estrada que liga Lumiar a Mury. Duas décadas depois, toda a área dos 5˚ e 7˚ Distritos foi transformada na APA Estadual Macaé de Cima, o que
limitou a prática agrícola e reforçou ainda mais o turismo, fatores que trouxeram uma grande modificação na dinâmica do local. Nessa direção, a
pesquisa teve como objetivos, investigar sobre o uso e o conhecimento informal, o saber-fazer de plantas medicinais através do olhar dos
detentores de um saber local (erveiros, e rezadeiros); relatar se, e como é orientado o uso de plantas medicinais pelos detentores desse saber
local (indicações, formas de preparo, partes usadas das plantas, condições de coleta); identificar através dos atores locais se há transmissão de
saberes entre as gerações, além de mostrar como as mudanças sócioambientais e culturais interferiram no seu modo de vida e na transmissão
desse saber. A ferramenta metodológica utilizada foi a aplicação de entrevistas abertas e semiestruturadas, além da observação participante. Para
registro dos dados a opção de primeira escolha foi a gravação, por possibilitar a captação das informações com maior riqueza de detalhes, que não
se faria possível através do registro escrito. Todos os colaboradores formalizaram sua participação na pesquisa através da assinatura de um termo
de consentimento e para garantir seu anonimato, foram utilizados nomes fictícios aos mesmos no decorrer do texto. Foram entrevistados cinco
atores locais que, através de suas falas, deram visibilidade aos objetivos propostos. Entre os resultados encontrados, diversas plantas medicinais
de uso popular foram citadas, bem como suas indicações e partes utilizadas. Evidenciou-se a não transmissão do seu saber através das gerações
por conta de mudanças ocorridas na área de estudo. Por fim, tentou-se sensibilizar para o fato de que quando uma área é transformada em APA,
não somente é importante preservar a biodiversidade, mas, também, todo um modo de vida que encerra uma cultura que está intimamente
relacionada ao que se quer proteger.
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RESUMO
Este trabalho é resultado do desenvolvimento da pesquisa “A relação entre corpo e afeto na psicanálise a partir do postulado da pulsão de morte
em andamento onde levanta-se a problemática: nos sonhos traumáticos há pensamentos oníricos que buscam a realização de desejos ou uma
ausência desses pensamentos? Tem-se como objetivo traçar um paralelo entre os sonhos sujeitos a interpretação e os sonhos traumáticos no
discurso freudiano, visando com esse paralelo pensar a clínica psicanalítica contemporânea que aponta para uma substituição do sonhar pela dor
psíquica e/ou física. No contexto contemporâneo, em geral, as pessoas dizem que não sonham ou então relatam sonhos que chamam de
pesadelos. Utilizando-se da metapsicologia, proposta por Freud, como metodologia de pesquisa que articula clínica e teoria, pesquisa e método
procurou-se mapear nas teorizações freudianas sobre os sonhos, os sonhos como portadores de sentidos e os sonhos traumáticos e indagar o que
leva a ausência desta atividade fundamental do aparelho psíquico. E a seguir, utilizando-se da análise que Birman empreende das transformações
da atividade do sonhar na passagem da modernidade para a contemporaneidade, procurou-se investigar o que vêm levando ao apagamento do
sonho e quais são as conseqüências desse apagamento. Do trabalho de pesquisa realizado pode-se inferir que: - o sonho, em geral, cumpre a
função de proteção do sono e de realização de desejos; - através de três mecanismos que consiste no trabalho de deformação dos pensamentos
latentes ou oníricos (o conteúdo do inconsciente), que são a condensação e o deslocamento e na transformação desses pensamentos em imagens,
por uma eliminação das regras lógicas desses pensamentos, os desejos inconscientes, recalcados buscam sua realização através dos sonhos; - há
experiências denominadas traumáticas em que o excesso de excitação é de ordem tal que o psiquismo se vê incapaz de capturar esse excesso e
dar um destino para o mesmo; - a repetição dos sonhos traumáticos é uma tentativa de capturar e simbolizar esse excesso; através da compulsão
à repetição esses sonhos desagradáveis pretendem dominar o estímulo que rompeu o escudo protetor do psíquico com o efeito de um susto; - os
sonhos traumáticos, no discurso freudiano após o postulado da pulsão de morte, difere dos sonhos de ansiedade e dos sonhos de punição, pois
que ainda estariam sob o princípio de prazer- desprazer; - a submissão da categoria de espaço a de tempo na contemporaneidade vê afetando a
possibilidade de sonhar como realização de desejo na contemporaneidade; - os sonhos traumáticos não se inscrevem numa narrativa, como
ocorre ao evocar um sonho de realização de desejo. Pode-se concluir que, a partir do trabalho de pesquisa sobre o sonhar na contemporaneidade,
a realização de desejo encontra-se em baixa. Assim, não há a subjetivação. Estando fora da linguagem, o pesadelo tem somente a inscrição da dor
dentro da “apresentação” ou “presentificação” das imagens traumáticas. A dor ao se impor compulsivamente parece ser um movimento
estruturante do psiquismo que tenta simbolizar o evento traumático, a imagem onírica sem representação, sem desejo. Como argumenta Birman,
o sujeito só se contrapõe a dor e ao trauma pelo desejo e pelo fantasmar, “é a razão de ser do erotismo – a afirmação da vida contra a morte”, a
saída da compulsão a repetição.
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RESUMO
A Psicopatologia é uma disciplina de fundamental por lidar com as vivências dolorosas advindas do transtorno mental. Mas por ter um vasto
repertório de termos médicos pouco comuns à estrutura do curso, além de casos por vezes intangíveis para a compreensão concreta do sujeito
que não tem acesso ainda às unidades de assistência em saúde mental, o fato de trazer casos reais e a arte para a sala de aula faz com que temas
muito abstratos possam ser apreendidos com maior clareza. Diante do exposto, esta pesquisa visou uma análise comparativa do estudo de caso do
segundo serial killer brasileiro (Febrônio Índio do Brasil) e de Jean-Baptiste Grenouille, o anti-herói de El Perfume, de Patrick Süskind. O produto
desta comparação agregou aos tratados e manuais diagnósticos que abordam teoricamente a estrutura perversa do transtorno de personalidade
antissocial. No primeiro momento, foi feito um levantamento documental de periódicos científicos sobre a história de Febrônio e um estudo
minucioso da supracitada obra de Süskind. Febrônio, dono de uma personalidade sociopata que versava com a psicose, recebeu sua última ordem
de prisão em 1935 por ter cometido vários crimes (pedofilia, abusos sexuais, homicídios, furtos, torturas, falsidade ideológica e crimes seriais).
Condenado sem julgamento por inimputabilidade, foi submetido à primeira prisão perpétua legalizada no país, que resultou em quarenta e cinco
anos de clausura manicomial, morrendo de causas naturais em pleno estado demencial. Grenouille, advindo de ambiente não salutar e totalmente
desprovido de qualquer manifestação de afeto de terceiros para consigo, tornou-se igualmente portador de uma mente insana e de personalidade
antissocial que, atuando como serial killer, deixou um legado de destruição real e/ou simbólica para todos os que se interpuseram à sua trajetória,
contrariando seus impulsos e desejos. Na segunda etapa, foi feita a revisão bibliográfica psicanalítica e psiquiátrica sobre a psicopatia e o estudo
aprofundado da obra El Perfume para análise dos casos. Observou-se o quanto a literatura pode dimensionar com propriedade a realidade da
mente psiquicamente adoecida e tornar concreto aos discentes alguns aspectos da personalidade que são próprios do campo de estudo científico
e da prática em saúde mental. Desta forma, fica clara a relação de similaridade entre Febrônio Índio do Brasil e Jean-Baptiste Grenouille, realidade
e ficção respectivamente, a arte imitando a vida. Coadunando com o exposto nos tratados científicos, ambos se apresentavam desprovidos de
qualquer escrúpulo para quem ultrapassasse o limite de seus desejos e do prazer que sentiam de dominar, subjugar, torturar e matar suas vítimas.
Vieram ambos de lares desestruturados no instante de maior vulnerabilidade do ser em processo de amadurecimento emocional, associado ao
frágil ou ausente suporte familiar que lhes roubou a vivência do afeto, assim como foi notável em ambos a ausência de culpa e a fixação na
obtenção de prazer indiferente à dor alheia, a falta de empatia, a intolerância à frustração, a manipulação, a inteligência aguçada e, em especial, a
persuasiva frieza emocional e o comportamento sedutor. Em outras palavras: viveram os dois à sombra, nas fímbrias da sociedade e, por não
terem tido a vivência do afeto e da aceitação, roubaram dos outros aquilo que buscaram em si mesmos. Percebe-se a importância que a exposição
de casos reais associados aos casos fictícios literários tem ao retratarem temáticas psicopatológicas visando trazer um sentido mais ampliado da
mente insana ao graduando de Psicologia que, por ainda não se encontrar nos estágios supervisionados de promoção à saúde, acaba não tendo
acesso à observação participante e à intervenção junto ao portador de transtorno psíquico grave no instante em que esta disciplina é ministrada.
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RESUMO
A atuação do psicólogo na escola vem sendo historicamente reconhecida como apresentando uma possibilidade de transformação da realidade
escolar e social. Na atualidade, o psicólogo que atua na escola se depara com inúmeros desafios, dentre estes desafios, pode-se destacar dúvidas
quanto ao tipo de intervenção realizar no espaço escolar e qual o referencial teórico a ser utilizado neste território. Assim, o objetivo deste estudo
foi compreender as formas de atuação do psicólogo escolar ao longo da história, buscando compreender sua intervenção neste espaço e
referenciais teóricos que balizam esta prática. A metodologia utilizada foi revisão da literatura a partir da plataforma Scielo, PEPSIC e Google
Acadêmico. As palavras chaves que nortearam a busca foram “psicólogo escolar”, “psicólogo educacional” e “psicologia na escola”. Foram
encontrados onze artigos de interesse. As análises foram realizadas a partir de questões norteadoras que buscaram compreender o histórico deste
campo de atuação, os modos de atuação e os referenciais teóricos utilizados por psicólogos no campo escolar. Observou-se nos artigos estudados
que, historicamente, a entrada do psicólogo na escola ocorreu através de uma atuação individualizada e psicométrica, e que o caráter clínico e
psicométrico de sua intervenção se acirra com a promulgação da lei nº 5.692/71, que amplia o sistema educacional e efetiva a expansão da
escolaridade obrigatória e gratuita. Também foi possível notar que nos artigos, que a formação acadêmica do psicólogo escolar ainda não é tão
difundida nos espaços acadêmicos e que geralmente, não há compreensão das especificidades na atuação do psicólogo escolar por parte dos
demais integrantes da escola, fato que pode gerar uma possível barreira entre a atuação do psicólogo e a escola. Apesar das análises ainda serem
preliminares, talvez já seja possível apontar que a apropriação destas discussões possa ser interessante para incitar reflexões a respeito da atuação
do psicólogo no âmbito escolar.
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RESUMO
Esta pesquisa buscou compreender a vivência do sofrimento mental dos cuidadores de psicóticas crônicas. O transtorno mental, enquanto
processo sindrômico, é multifacetado e tem causas diversas para o seu surgimento que vão da predisposição hereditária aos eventos estressores e
disparadores de crises. Quando aflora o adoecimento no núcleo familiar, promove-se com ele uma ruptura da homeostase anteriormente
existente e, com a vivência diária da doença crônica por um dos membros, o desgaste nas relações interpessoais torna-se patente. Se a doença em
si provoca uma crise familiar, o fato de ser de ordem psicopatológica envolve também no contexto a vergonha, a frustração, limitações diversas e
muito estresse. O transtorno mental provoca efeitos deletérios para quem é submetido a ele e a convivência com a doença mental provoca
violência para a família como um todo, em especial para os cuidadores. O objetivo desse trabalho foi compreender o sofrimento psíquico familiar
vivenciado cotidianamente, de modo a contribuir para com as equipes de assistência na criação de estratégias de acolhida, psicoeducação e maior
responsabilização do cuidador no processo de adesão da manutenção do tratamento de quem está sob seus cuidados diretos. Os sujeitos foram
trinta cuidadores de mulheres com idades entre 18 a 55 anos, internadas em um hospital público de referência em atenção terciária à saúde
mental. Inicialmente, foi feito um processo de observação participante e posteriormente foram utilizados dois instrumentos para a coleta de
dados em um período de seis meses: diário de campo para apreensão dos aspectos não verbais e entrevista semiestruturada a partir do
consentimento das colaboradoras e após o conhecimento dos objetivos e da assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Por se
tratar de uma pesquisa com seres humanos, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE/UFC 214-2009).
Vários foram os sentimentos vivenciados pelos cuidadores e que ficaram patentes em seus discursos: vergonha das mudanças comportamentais
nos períodos de crise (como a necessidade de tirar vestes), de deambular a esmo e de utilizar-se de heteroagressividade (em especial, com
conhecidos, vizinhos e familiares). Foram manifestados também fortes sentimentos de tristeza, cansaço físico, preocupação quanto ao futuro da
parente adoecida, receio da vivência do estigma social e desgaste psicológico. Houve também discursos muito negativos, pautados na raiva e na
indiferença pelo sujeito e pela tomada de responsabilidade enquanto cuidador. É socialmente esperado que a família seja o grande aporte
psicológico e material para o indivíduo, em especial quando este se encontra adoecido, mas nem sempre tal amparo foi possível de ser descrito
nos discursos dos colaboradores devido a diversos fatores como: o desconhecimento da gravidade e da cronicidade da patologia, a falta de
infraestrutura básica e financeira para dedicar-se integralmente ao sujeito adoecido, a não aceitação da responsabilidade sobre o interdito que lhe
é destinada, a falta de afinidade e de empatia para com o sujeito adoecido, assim como relações familiares permeadas de frágil estrutura egóica e
conflitante. Compreender o sofrimento dos cuidadores de portadores de sofrimento psíquico grave é fundamental. O contato com a realidade
dolorosa narrada pode criar estratégias de enfrentamento, impactando diretamente na maior adesão ao processo psicoeducativo e ao
tratamento, evitando recidivas e limitações mais severas. Em suma: a relevância deste trabalho encontra-se na compreensão do sofrimento
psíquico pela ótica de quem o vivencia indiretamente, visando a condição necessária de poder agregar na maior adesão ao tratamento do
portador de sofrimento psíquico, resultando em menor tempo de crises e remissões, menor custo e maior efetividade para o setor da saúde,
contribuição para pesquisas futuras voltadas para a saúde mental.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo identificar a importância da psicoterapia para os estudantes do curso de Psicologia, sua relevância, como
tratamento psicológico, ferramenta de ajuda e crescimento pessoal. A Psicoterapia e suas diferentes técnicas, baseadas na ciência Psicologia,
possuem indicação específica de acordo com as necessidades e características individuais do sujeito. Podemos ilustrar a questão com a
Psicoterapia Breve, cuja origem está nos primeiros trabalhos desenvolvidos por Freud, criador da Psicanálise, um dos Sistemas Teóricos da
Psicologia; onde os atendimentos clínicos de curta duração eram eficazes, aplicando uma técnica rápida e objetiva. Essa prática foi posteriormente
modificada por ele em razão de um desenvolvimento da sua teoria na direção de uma formulação mais complexa. Hoje sendo cada vez mais
procurada e utilizada, a Psicoterapia é um dos tratamentos mais eficazes no auxílio do tratamento de problemas do cotidiano. No decorrer do
curso de Psicologia, a questão que instigou nossa pesquisa foi compreender a dimensão da psicoterapia para os graduandos do curso de
Psicologia, considerando que esta será uma das técnicas de seu domínio e área de atuação, e quantificar o número de alunos que acham
importante fazer psicoterapia para sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Como metodologia, utilizamos como instrumento um questionário
fechado, e organizamos a pesquisa em três etapas: 1) Quantificar os alunos que consideravam a psicoterapia importante para a sua formação; 2)
Quantificar os alunos em psicoterapia; 3) Relacionar os motivos que os levaram a Psicoterapia. A amostra foi distribuída entre as turmas do 1° ao
10° períodos, do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, Campus R9. Além dos resultados quantitativos, evidenciou-se pela amostra
que: apesar do estímulo dado pelos professores nas aulas teóricas e praticas, e mesmo cientes da importância da psicoterapia, a maior
porcentagem, principalmente de estudantes dos períodos iniciais, não estão em tratamento psicoterapêutico. Entre os resultados indicou-se
também, que os alunos iniciantes ainda não têm uma ideia formada sobre a relevância da psicoterapia para o futuro profissional e os alunos em
curso, embora conscientes da necessidade, hesitam quanto ao engajamento da prática/tratamento psicoterapêutico. Entre os vários aspectos a
considerar, destacamos as contribuições que esta pesquisa poderá trazer quanto à formação e a informação dos estudantes de Psicologia quanto a
Psicoterapia, elemento fundamental a sua formação profissional.
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RESUMO
O estudo teve o propósito de investigar como a inovação é retratada por servidores da carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em
Ciência e Tecnologia, pertencente ao Plano de Carreiras da área de ciência e tecnologia (administração pública federal), a partir das
representações sociais geradas por ocupantes dos cargos de analista em ciência e tecnologia e assistente em ciência e tecnologia, em efetivo
exercício nas instituições vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os procedimentos de
análise dos dados coletados foram realizados de acordo com a abordagem estrutural das representações sociais aplicados ao grupo de
participantes e subgrupos formados por: analistas em ciência e tecnologia e assistentes em ciência e tecnologia, servidores com idade inferior a
cinquenta anos e idade igual ou superior a cinquenta anos, e respondentes com e sem experiência no processo de implantação da inovação,
respectivamente. Ao final, não foi identificada nenhuma diferença relevante entre as representações sociais do grupo e dos subgrupos, e
constatou-se que os servidores relacionam a inovação à tecnologia, novidade, criatividade e mudança, indicando uma tendência de concebê-la sob
um viés tradicional, voltado à ideia de inovação enquanto um novo objeto técnico; não se observou nas representações sociais, a presença de
elementos associados à perspectiva sistêmica que considera a inovação como decorrência da interação entre todos os agentes envolvidos no
processo. A pesquisa também examinou a opinião dos servidores acerca de alguns aspectos referentes à prontidão ao uso da tecnologia (inovação)
e às dimensões constitutivas de um ambiente inovador: as respostas revelaram que o uso de novas tecnologias seria tão gratificante tanto quanto
a aprendizagem sobre as mesmas como possibilidade, inclusive, de atualização profissional, e, ainda, que o reconhecimento da organização, o
trabalho em equipe e com troca de conhecimento e aprendizagem, a comunicação entre líderes e grupos envolvidos nas atividades, bem como a
criação de um espaço para compartilhar críticas e opiniões, seriam fatores habilitadores da inovação. Os resultados registrados podem contribuir
para estudos e debates dedicados à gestão do processo de inovação e de pessoas, e, por conseguinte, da efetivação das políticas de inovação no
contexto da administração pública federal.
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RESUMO
A alienação parental foi descrita em meados da década de 80, pelo médico psiquiatra infantil norte-americano Richard Gardner, revela-se como
uma situação na qual um genitor procura afastar seu filho ou filha do outro genitor intencionalmente. É uma forma de abuso psíquico e emocional
que pode causar à criança ou adolescente distúrbios psicológicos, comprometendo sua infância e adolescência; etapas tão importantes da vida
que são roubadas quando os pais envolvem-se em separações litigiosas levando os filhos ao mundo estressante dos tribunais. As crianças
observam tristemente os pais numa disputa insana, na qual, na maioria das vezes, a mentira, a insegurança, o desrespeito e o medo, imperam,
destruindo os valores morais. Pais alienadores são instáveis, ansiosos, agressivos e controladores, com traços paranoicos, ou, em muitos casos, de
uma estrutura perversa. Esses sintomas podem ficar parcialmente controlados, por um determinado período, ou no caso, do casamento, mas em
muitos evolui com toda sua negatividade e agressividade diante a separação litigiosa. A perversão estava lá, não é a separação que a instaura, ela
apenas a revela. A separação conjugal pode gerar na esposa o sentimento de traição, raiva, abandono, rejeição etc., o que poderá conduzir ao
desejo de vingança, resultando numa cruzada de destruição da imagem do ex-marido e o impedimento do convívio entre os filhos e o pai. Logo,
surge o problema de pesquisa: "a nova lei de Guarda Compartilhada publicada, recentemente, em dezembro de 2014 poderá atenuar os casos de
prática de Alienação Parental"? O objetivo dessa pesquisa é analisar a legislação de Guarda Compartilhada na inibição da prática de Alienação
Parental. O trabalho foi uma atualização descritiva baseada em bibliografia recente e que mostra uma nova compreensão e visão de um campo
em rápida transformação. Conclui-se que crianças vítimas da alienação parental podem apresentar como consequência baixo rendimento escolar,
isolamento, depressão, rebeldia, regressões, conduta antissocial, negação, culpa e indiferença. O judiciário é lento e está tendo problemas em
aplicar a Lei da Alienação Parental, assim como a nova Lei da Guarda Compartilhada, mas, cada vez mais os alienadores estão sendo punidos pela
legislação, inclusive com inversão da guarda. Esta prática está se tornando um fato no judiciário mais contemporâneo no Brasil. O judiciário
comprometido com as leis e com o melhor interesse da criança está dando finais de semanas alternados com dias alternados no meio da semana,
normalmente com o pai pegando os filhos na escola após as aulas nas terças e quintas e devolvendo de manhã, na escola, anterior às aulas, nas
quartas e sextas, ampliando, desta forma, o convívio paterno e materno, fundamental para o desenvolvimento emocional e psíquico da criança.
Há necessidade de políticas públicas que estimulem o Judiciário a aplicar a lei de Guarda Compartilhada e a fomentar conciliação nas separações
litigiosas a fim de promover o melhor interesse da criança. Novas pesquisas serão necessárias para o entendimento do tema abordado.
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RESUMO
A representação social da maternidade é um construto social que orienta as práticas e os afetos dos sujeitos sociais. A partir de noções
socialmente construídas do que é ser mãe, são orientadas as relações sociais entre mãe e filho assim como a própria identidade de ser mulher.
Durante todo o seu processo de socialização, em diferentes jogos interacionais, o sujeito, desde sua mais tenra infância, se apropria da realidade
social em que vive, e, em conseqüência, das construções sociais acerca da maternidade. Assim, pode-se compreender que, desde a infância, a
criança se socializa, apropriando-se do ideário do amor materno. No processo de socialização, constrói e reconstrói as diferenças de gênero, que
se sustentam fortemente na diferenciação das funções do homem e da mulher no núcleo familiar. Este estudo teve como objetivo descrever a
estrutura da representação social do que é ser mãe para crianças de uma escola particular de Macaé. Trata-se de um estudo descritivo de caráter
qualitativo. Os participantes da pesquisa foram 31 (trinta e uma) crianças de ambos os sexos, com idades entre sete e oito anos, estudantes de
uma escola particular de Macaé/ RJ. A escolha do ambiente escolar como delimitador da amostra justifica-se por especificar a quantidade e a
qualidade de acesso às informações sociais, na medida em que agrupa sujeitos que compartilham representações ou “visões de mundo”
semelhantes. A coleta de dados foi realizada na própria escola, no horário de aula, mas numa sala privada disponibilizada pela coordenadora
pedagógica da Instituição. O instrumento utilizado foi a produção de desenho que foi complementado com uma tarefa de evocação livre. Para o
presente trabalho, serão apresentados somente os resultados da análise das evocações. As evocações foram coletadas, segundo a técnica
proposta por Vergès, com vistas à identificação dos possíveis elementos centrais e periféricos das representações sociais. Isto foi feito através da
solicitação de cinco palavras ou expressões que venham prontamente à mente das crianças mediante o termo indutor: “mãe. O produto das
evocações constituiu um dicionário (corpus de análise) que foi processado pelo software EVOC 2003. O resultado dessa análise indica que o núcleo
central se estrutura em três significados sobre a maternidade que dão sentido a toda a representação. Para essas crianças, “amor”, “carinho” e ser
“legal” são as características mais significativas de uma mãe. O quadrante inferior esquerdo, ou “zona de contraste”, pode revelar elementos que
reforçam as noções presentes no núcleo central e na primeira periferia, ou revelar a existência de um subgrupo que sustenta uma representação
distinta da maioria. Na representação social em questão, temos “boa”, “bonita”, e “cuidado” - reforçando, portanto os dados do núcleo central.
No quadrante inferior direito situam-se os elementos da periferia propriamente dita – ou segunda periferia – da representação, uma vez que são
eles os menos frequentes e menos prontamente evocados. As frequências dos termos foram bem similares aos da zona de contraste, diferindo
somente quanto à ordem de evocação, tendo sido posteriormente evocados. Nesse quadrante, os elementos são “amigável” e “família”. Ou seja,
para essas crianças, as mães desempenham funções de cuidado ao zelarem pela a família sendo amorosas, carinhosas, legais, boas, bonitas, e
amigáveis - o que parece evidenciar categorias de padrões de comportamento socialmente atribuídas à mulher. Conclui-se, então, que a
representação social da maternidade compartilhada pelas crianças se estrutura de forma positiva nas ideias centrais de amor e carinho;
significados que justificam as demais características maternas, dentre as quais as mais relevantes são a bondade, a beleza, o cuidado e a amizade.
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RESUMO
A adolescência é um período de transição, permeada por conflitos, onde o jovem começa a se responsabilizar por seus atos, podendo estar
vulnerável a cometer atos infracionais. O Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa (CENSE-PACGC) é responsável pela
internação das adolescentes em conflito com a lei no Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas
(DEGASE), órgão responsável em promover medidas socioeducativas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo
deste estudo é priorizar o protagonismo juvenil, a promoção da saúde e direitos humanos, como ferramentas para auxiliar as adolescentes a
fazerem escolhas mais saudáveis e serem mais autônomas em suas vidas. As atividades deste projeto foram desenvolvidas por uma equipe
multidisciplinar na unidade de internação feminina, uma vez por semana. Participavam, em média, sete adolescentes entre doze e dezenove anos.
Técnicas como dinâmicas de grupo, rodas de conversa e mini debates de forma lúdica conduziram as atividades. Os resultados provêm da
problematização de cada temática alvo que foi proposta, e de subsequente diálogo que permitiu- tanto à equipe multidisciplinar como o público
alvo – analisar o tema central discutido a cada atividade realizada. Com as atividades foram estimulados a criatividade, o trabalho em equipe,
conhecimentos de saúde e direitos humanos, crítica e intervenção da realidade por meio de temas sugeridos pelas adolescentes ou por demandas
observadas ao término dos encontros. Durante o último ano foram abordados os temas: “Enfrentar Problemas”; “Noções de Saúde”;
“Sexualidade”; “Sabendo sobre DST’s”; “Você é Ansiosa?”; “Motivação”; “Redução da maioridade penal” e “Gravidez”. Em todas as atividades
observamos o envolvimento e interesse das jovens e através das atividades percebeu-se o amadurecimento de suas ideias e ações cotidianas. A
demanda do questionário de ansiedade surgiu pela percepção de sinais e sintomas de estresse, ansiedade e falta de ânimo. Seis jovens
participaram da aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE – Spielberger), 12% do total das jovens do CENSE-PACGC na ocasião do
estudo. A partir dos resultados observou-se que no quesito “estado” (momento atual) 50% apesentavam níveis altos de ansiedade e no quesito
“traço” (geralmente) 67% apresentaram níveis médios de ansiedade. Podemos afirmar que por meio desse tipo de ação as adolescentes ampliam
seu repertório interativo, melhorando sua capacidade de interferir de forma ativa, consciente e construtiva em sua realidade. Persiste, no entanto,
o desafio de dar continuidade à proposta de promoção de saúde, protagonizada a partir da vivência destas adolescentes

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Psicologia

163

Titulo:

Análise das atitudes em relação ao estudo da estatística e a motivação para aprender em universitários

Autor(es) Juliana Oliveira Gomes Valério; Robson Norberto Souza Campos
E-mail para contato: gomes.juliana@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Estatística, Atitudes, Motivação, Aprendizagem, Ensino Superior

164

IES: FESJF

RESUMO
A Estatística é uma disciplina fundamental para introduzir conhecimento científico orientado à tomada de decisão. Todavia, é acompanhada de
ansiedade pelos alunos. Acredita-se que atitudes negativas interferem na motivação para aprender, repercutindo na performance acadêmica. Este
estudo teve objetivo de analisar a relação entre atitude e motivação direcionados a aprender Estatística, e verificar possíveis fatores externos
influenciadores. Foram utilizadas a Escala de Atitudes em Relação à Estatística (EAE); a Escala de Avaliação da Motivação para Aprender para
Universitários (EMA-U); e um Questionário Global, para fins de caracterização da amostra, não probabilística e de conveniência. Participaram 319
estudantes de Administração (36,1%), Psicologia (42,6%), Recursos Humanos (6,6%), Marketing e Logística (14,7%) de uma Faculdade particular,
com idade entre 17 e 51 anos, média de 24,65 anos, moda 19 e mediana 23 (DP=6,64), majoritariamente mulheres (59,9%). Do total, 91,2%
cursava a primeira graduação; 75,5% eram solteiros; 77,4% não tinham filhos; e 71,5% trabalhavam. Quanto à utilização dos questionários, a EMAU gera três informações: duas subescalas, Interna e Externa, e uma pontuação total, a qual é voltada à motivação intrínseca. Assim, quanto maior
a pontuação total, maior motivação global intrínseca para aprender. Por sua vez, na EAE, quanto maior pontuação, mais positiva a atitude frente à
Estatística. Não foi encontrada diferença significativa em relação ao sexo e às médias no subfator externo da EMA-U, mas os homens tiveram
médias significativamente mais altas no subfator interno (p<0,05), na escala global (p><0,05) e na EAE (p><0,001). As médias foram
significativamente maiores em alunos do Noturno, em relação à subescala interna (p><0,001) e à atitude (p><0,001). Foram observados escores
mais altos nos discentes de primeira graduação na medida interna (p><0,05) e na escala global (p><0,001), enquanto os que já passaram por outra
graduação tiveram escores maiores em motivação externa (p><0,05), mesmo sendo o menor grupo. Quanto à EAE não foram encontradas
diferenças significativas. Estar trabalhando não influenciou à motivação interna, e na externa os que trabalham apresentaram médias mais altas
(p><0,05). Para a motivação geral não houve relevância significativa e para atitude, os alunos que trabalham tiveram maiores escores (p=0,05). A
idade não foi influenciadora. As diferentes médias das faixas etárias, obtidas de acordo com os Quartis, não foram significativas na análise de
variância (ANOVA). Ter filhos demonstrou relevância na motivação externa, na qual as maiores médias foram dos estudantes que eram pais (p=
0,001), mesmo em menor número. Na motivação global, as maiores médias foram aos que não tinham filhos (p><0,05). Não foram encontradas
diferenças relevantes em relação à EAE. Quanto ao curso, a ANOVA com post hoc de Tukey, mostrou que para a EAE, a Administração apresentou
significativamente maior média em comparação aos demais cursos (p=0,000). Em relação às medidas da EMA-U, somente no subfator interno foi
observada diferenciação quanto o RH (p=0,000). Por fim, estado civil e a forma de deslocamento até a faculdade não mostraram ser
estatisticamente relevantes. O estudo das características dos participantes mostrou que alguns fatores cotidianos podem interferir na atitude do
aluno frente à Estatística e na sua Motivação para aprendê-la. Para verificar a relação entre os construtos, foi realizada correlação de Pearson,
encontrando-se orientação negativa e magnitude fraca (r=-0,29), significativa (p=0,000), demonstrando que um construto interfere no outro, sem
causalidade, indicando que quanto mais positiva a atitude frente à estatística, menor a motivação intrínseca para aprender. Estes resultados foram
considerados importantes e congruentes à teoria. Por apresentar caráter transversal, a pesquisa apresenta limitações e estudos posteriores com
outras amostras são necessários para corroboração ou
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RESUMO
A pesquisa mostra a clínica de família na estratégia de saúde da família da cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Macaé representa uma cidade logística
de extração de petróleo e manutenção de plataformas. O número de habitantes dobrou nos últimos 10 anos. Novas famílias passaram a habitar a
cidade e com elas novos comportamentos e culturas fazem parte do cenário de saúde e de doença da cidade. O objetivo deste estudo foi
compreender o funcionamento da estratégia de saúde da família do município, analisando avanços e limitações da equipe. Acredita-se que a
equipe encontra limitações para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção de saúde por desconhecimento técnico de questões
subjetivas da dinâmica familiar. Como hipótese considerou- se que muitos problemas familiares afetam diretamente o trabalho dos agentes
comunitários, dos médicos em consultas e dos enfermeiros em procedimentos por estarem relacionados à falta de apoio ou a falha no apoio
psicológico continuado e permanente na equipe. Realizou-se um estudo qualitativo, a partir de entrevistas presenciais. Foram feitas perguntas
livres e semidirigidas na entrevista presencial com agentes comunitários e enfermeiros e em uma única visita ao posto. A análise das informações
foi feita com base no conteúdo narrado. Macaé possui 29 estratégias de saúde. Foram visitadas 17 equipes e entrevistados 43 profissionais ao
longo dos anos de 2014 e 2015. Como principais avanços foram identificadas: boa adesão por parte da comunidade familiar, principalmente da
área rural e serrana e adesão maior de famílias com menor índice de conflitos internos. Geralmente, a equipe consegue tecer laços de confiança
com famílias que os reconhecem como pessoas próximas da comunidade. Como limitações e dificuldades identificou-se: falta de adesão de
famílias com problemas psicodinâmicos. Alguns fatores: a violência associada ao tráfico de drogas, ao abuso sexual e à agressão física e psicológica
contra crianças e cônjuges. Os conflitos geracionais estão relacionados à falta de entendimento familiar sobre diversos assuntos. A negligência
parental e filial mostra certo descaso de pais e filhos nos cuidados, respectivamente, de pacientes com doenças crônicas e idosos acamados. A
indiferença no cuidado com a saúde retrata certa resistência e medo por parte de alguns membros. Segundo os agentes, há acomodação e pouco
reconhecimento do potencial do serviço pela comunidade. Observa-se que a cultura familiar atinge sobremaneira o cuidado com a saúde. Muitas
famílias relatam que a saúde está relacionada à ausência de doença, dificultando o avanço dos agentes no cumprimento das metas. Por outro
lado, é muito comum o agente ser responsabilizado pelo insucesso do tratamento. A equipe encontra muita dificuldade no trato de pacientes em
domicílio, que apresentam instabilidade emocional, comportamento suicida e surtos. E ainda, os profissionais sentem certo desamparo quando a
instabilidade se apresenta na sala de espera ou em consultas no posto. O trabalho de psicólogos é escasso e se restringe, principalmente, em
encontros terapêuticos comunitários. Não estão presentes para atenderem demandas urgentes. As visitações ocorrem quinzenalmente ou uma
vez por mês nos postos de saúde. Os diferentes cenários de atenção da cidade mostram polaridades extremas de adesão. Mesmo assim, existe
uma realidade impactante de famílias de comunidades mais carentes que afeta a inclusão dos profissionais em suas vidas. Por outro lado, a
confiança conquistada na relação é favorecida quando a visitação acontece de maneira continuada. Ainda existem preconceitos e
desconhecimento da comunidade em relação ao serviço. O apoio psicológico seria um meio de elaboração das resistências e de administração dos
conflitos intrafamiliares, a fim de haja maior adesão aos trabalhos. De maneira regular e continuada, o psicólogo presente nos postos de saúde
favoreceria a escuta dos problemas enfrentados pela equipe e comunidade, reduzindo a distância existente na clínica da atenção.
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RESUMO
A Doença Renal Crônica (DRC) atinge a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Segundo dados do Censo divulgados pela Sociedade Brasileira
de Nefrologia, o número de brasileiros que realizavam tratamento dialítico, em dezembro de 2010, era de 92.091. São complexos e extensos os
problemas acarretados pelos portadores, de tal modo que estimulam as pesquisas a respeito da qualidade de vida das pessoas que enfrentam a
situação. Eles sofrem modificações sociais, afetivas e biológicas que acarretam prejuízo na forma como se definem e como valoram essa definição.
O objetivo deste estudo é avaliar a autoestima de pacientes com doença renal crônica que realizam terapia renal substitutiva de uma unidade
hospitalar. Trata-se de um estudo de corte transversal. Está sendo realizado um inquérito em pacientes com o diagnóstico de DRC na unidade de
tratamento hemodialítico e de diálise peritoneal em um hospital da Rede Hospitalar Federal do Ministério da Saúde. Para avaliar a autoestima,
está sendo utilizado a Escala de autoestima de Rosenberg. Estão sendo avaliados o perfil psicossocial com levantamento de dados como renda,
profissão, cor da pele, sexo, idade, religião, estado civil e nível educacional. A análise dos dados está sendo realizada por meio de descrição da
frequência absoluta e relativa e do cruzamento de variáveis, através dos programas Epiinfo 3.5.2 e SPSS versão 13.0. A pesquisa encontra-se em
andamento, mas dados preliminares apontam que 20% vivenciam uma autoestima abaixo da média dos pacientes. Análises mais refinadas serão
realizadas para investigar a autoestima, que pode alterar a forma como indivíduo se comporta, o senso de autonomia, a forma como o indivíduo
se vê no meio social e a postura que assume frente a si próprio, podendo interferir na forma que os pacientes se cuidam e aderem ao tratamento.
A percepção que o indivíduo tem de si mesmo, construída através de processos cognitivos é denominada autoconceito. O autoconceito está
relacionado à imagem que o indivíduo faz de si mesmo e ao conjunto de características que o representa e o diferencia de outros indivíduos. É um
constructo cognitivo e se relaciona com a autoestima, que é uma resposta afetiva a ideia originada no plano cognitivo. É o valor que a pessoa dá a
si mesmo. Pessoas que sofrem de doença renal crônica perdem o controle que tem sobre si. Como seres biopsicossociais, sofrem modificações em
todos os planos e consequentemente passam a valorar-se de forma diferenciada. Espera-se que os resultados da pesquisa forneçam subsídios
para melhor atuação da equipe que atua com o paciente com DRC, bem como conhecer o impacto do tratamento dialítico na saúde mental destes
pacientes.
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RESUMO
A Doença Renal Crônica (DRC) atinge a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Segundo dados do Censo divulgados pela Sociedade Brasileira
de Nefrologia, o número de brasileiros que realizavam tratamento dialítico, em dezembro de 2010, era de 92.091. O objetivo deste estudo é
investigar o apoio social recebido pelas pessoas com doença renal crônica que realizam terapia renal substitutiva de uma unidade hospitalar.
Trata-se de um estudo de corte transversal. Está sendo realizado um inquérito em pacientes com o diagnóstico de DRC na unidade de tratamento
hemodialítico e de diálise peritoneal em um hospital da Rede Hospitalar Federal do Ministério da Saúde. Para avaliar o apoio social vem sendo
utilizado a Escala de Apoio Social, que foi aplicada originalmente em um estudo chamado Medical Outcomes Study, que foi adaptada para o
português. Essa escala avalia o apoio social segundo as seguintes dimensões: material, afetiva, interação social positiva, emocional e informação.
Estão sendo avaliados o perfil psicossocial com levantamento de dados como renda, profissão, cor da pele, sexo, idade, religião, estado civil e nível
educacional. A pesquisa encontra-se em andamento, e dados preliminares indicam que 20% dos pacientes possuem pouco apoio social. Análises
mais refinadas indicarão os resultados de acordo com as dimensões do apoio social. A análise dos dados está sendo realizada por meio de
descrição da frequência absoluta e relativa e do cruzamento de variáveis, através dos programas Epiinfo 3.5.2 e SPSS versão 13.0. Espera-se que os
resultados da pesquisa forneçam subsídios para melhor atuação da equipe que atua com o paciente com DRC, bem como conhecer o impacto do
tratamento dialítico na saúde mental destes pacientes. Através da revisão bibliográfica foi possível verificar a relação e o impacto do apoio social
com a doença crônica renal. Algumas perdas que acontecem na vida da pessoa em decorrência da DRC podem ser muito prejudiciais caso não seja
feito um trabalho de readaptação na vida delas, essas perdas ocasionam redução das atividades exercidas pelo paciente após o início de terapias
substitutivas, assim como a presença do pensamento de morte que são fatores causadores da má qualidade de vida. É nesse cenário que fica
evidente a importância do papel do apoio social, pois ele trabalha na melhora da qualidade de vida, redução dos de fatores estressores assim
como no auxílio ao enfrentamento da doença. Para que o apoio social seja possível, é necessário que haja a presença do outro, que pode ser um
membro da família, um amigo, um vizinho, um integrante de um grupo ou associação, enfim, qualquer pessoa capaz de prestar assistência
emocional, financeira, material, cognitivo, entre outros. Pode-se dizer que o apoio social seja uma espécie de assistência prestada ao indivíduo,
assistência essa que se destaca pelo seu objetivo principal de redução de estresse e melhoria da qualidade de vida, em alguns casos o apoio social
se estende de pessoas para instituições, caracterizando assim as redes sociais. Essas instituições pode ser a família, a vizinhança, as associações
entre outras que contribuam positivamente para o enfrentamento da situação problema. Alguns fatores atuam como facilitadores do apoio social,
como a vulnerabilidade social por exemplo. Pobreza e dificuldade econômica são alguns dos agentes da vulnerabilidade social, quanto mais o
indivíduo estiver afetado por esses agentes mais ele precisará de apoio social.
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RESUMO
A taxa de suicídios cometidos no Brasil tem aumentado progressivamente, principalmente na população jovem entre 15 e 25 anos.Contudo, a faixa
etária de indivíduos que mais se suicidam é por volta de 65 anos, na terceira idade. Os principais fatores de risco para o comportamento suicida
são o aumento na prevalência de transtornos depressivos, o aumento do uso abusivo de substâncias químicas e mudanças psicobiológicas (como
por exemplo, início da puberdade e a senilidade), o aumento no número de estressores sociais, mudança nos padrões de aceitação de
comportamentos suicidas e aumento das taxas de tentativas de suicídio. O objetivo deste estudo foi investigar quais os instrumentos de avaliação
psicológica para o suicídio publicados na literatura especializada estão disponíveis no Brasil, com a proposta de incentivar maiores discussões
sobre o assunto e propor novos métodos que auxiliem na prevenção e na formulação de uma terapêutica adequada. A metodologia utilizada foi
levantamento bibliográfico. Foi possível observar que existe um número reduzido de instrumentos capazes de mensurar, de forma objetiva,
fatores que apontem um potencial risco, comportamentos e ideação suicida. Os instrumentos de avaliação que foram validados para a população
do país e que são frequentemente utilizados são: a Escala de Ideação suicida Beck (BSI) e o Inventário de depressão Beck (BDI), que medem os
fatores relacionados a depressão, desesperança, irritabilidade e cognições, como culpa; O CES-D, que compreende itens relacionados a depressão,
como o humor, comportamento e percepção; O Inventário de Depressão Infantil (CDI) em versão reduzida com vinte itens que avaliam sintomas
afetivos, cognitivos e comportamentais da depressão em crianças e adolescentes; A ESAP (Entrevista Semiestruturada para Autópsia Psicológica)
que é constituída por itens distribuídos em quatro módulos para avaliação de temas-chave associados ao suicídio: precipitadores e/ou estressores,
motivação, letalidade e intencionalidade; a entrevista HeARTS (História e Avaliação de Risco de Tentativa de Suicídio) que visa compreender e
avaliar em seus módulos o contexto de risco de suicídio, medindo as dimensões que envolvem o comportamento suicida, histórico do paciente,
tentativas anteriores, ente outros. Há estudos em andamento com a proposta de adaptação transcultural de escalas de avaliação de
comportamento suicida em processo de validação para população brasileira com intuito de possibilitar uma avaliação mais precisa deste
comportamento. Atualmente no Brasil, não há instrumentos validados que contemplem todas as dimensões necessárias para avaliar fatores de
risco, comportamentos e ideações suicidas. Boa parte destes avaliam os critérios desesperança, ansiedade, depressão, que são fatores
importantes para este tipo de avaliação, porém não são suficientes para um psicodiagnóstico preciso do comportamento em questão. Devido à
relevância e urgência do tema, faz-se necessário um maior investimento na criação e validação de novos instrumentos que possibilitem um
diagnóstico fidedigno e preciso de pacientes com risco de suicídio. Desta forma, diante dos fatores verificados ao logo da pesquisa, evidencia-se a
necessidade de estudos de construção e validação de instrumentos psicológicos que permitam diagnósticos mais assertivos e contribua para
medidas terapêuticas mais adequadas.
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RESUMO
O Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ) é uma instituição pública estadual que se localiza na zona portuária do Rio de Janeiro, esta Unidade de
Saúde destina-se ao tratamento de pessoas acometidas por transtornos mentais. Os serviços lá oferecidos são o hospital-dia, ambulatório,
enfermaria de crise e atendimento emergencial 24 horas por dia. A Unidade tem como objetivo coordenar a articulação entre a atenção à crise e
assistência necessária ao processo de ressocialização da população atendida, de forma ágil, com atendimento humanizado, resolutivo e integrado
aos demais serviços internos no CPRJ e aos da rede de atenção à saúde mental. Durante três semanas foram feitas entrevistas com os
profissionais que trabalham nesta Unidade de Saúde, visando conhecer um pouco mais a relação deles com seu trabalho, como se sentem naquele
ambiente e se os mesmos se sentem valorizados naquele local. Além das entrevistas, observações foram feitas sobre as relações entre os
pacientes e os profissionais nas áreas da recepção da emergência e enfermaria. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com 15 perguntas,
contendo aspectos pessoais e relacionados ao ambiente de trabalho, em profissionais da instituição, sendo eles residentes em medicina, psicologia
e enfermagem, terapeutas ocupacionais, psicólogos, diretor geral da instituição, assistentes administrativos, recepcionistas e enfermeiros. Outro
método de investigação do tema utilizado foi a observação participante. Foram entrevistados no total 14 profissionais, 5 homens e 9 mulheres. Os
mesmos se mostraram receptivos a abordagem e prestativos, com exceção de alguns que resistiram em participar das entrevistas. Acerca destes
profissionais que resistiram em participar, nos questionamos se o motivo poderia ser a falta de confiança no local de trabalho, com relação à sua
permanência neste, já que algumas perguntas que teriam de responder eram sobre o CRPJ. Pôde-se perceber que 85,7 % dos profissionais têm um
olhar holístico sobre os pacientes, tendo um olhar do indivíduo como um todo, reconhecendo seus desejos e necessidades, havendo uma
preocupação com o bem estar dos mesmos, que vai além da relação institucional. Os 14,3 % restantes, percebem os pacientes como apenas mais
uma pessoa na instituição, sem considerar sua subjetividade e adotando uma postura automática, calma e educada, porém distante, em suas
relações profissionais, em especial com os usuários da instituição. A partir das observações, notamos que a maioria dos profissionais se sentem
realizados e reconhecidos em trabalhar no CPRJ e gostam de estar nesta Unidade, pois fazem parte de um grupo multidisciplinar que se empenha
pela melhora dos pacientes e ao decorrer de seu trabalho podem constatar os resultados de seus esforços profissionais. Também relatam uma
satisfação com o trabalho que desempenham, que apesar da alta demanda não os deixam estressados. Com relação à minoria dos profissionais
que não obtém esse olhar de cuidado com os usuários da Unidade, levantamos a hipótese de que lidam deste modo como uma forma de defesa
psíquica inconsciente para não se deixarem afetar pelo o que vivenciam diariamente no ambiente de trabalho, além de não de afetarem pelas
questões dos pacientes, agindo então com indiferença frente à eles, o que acaba por repercutir no atendimento aos mesmos.
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RESUMO
As comunidades religiosas fornecem um sistema de significados que impregna as relações familiares com conteúdo espiritual duradouro e
sensação de pertencimento, prevendo sanções, reforçando a coesão entre os membros, resolvendo conflitos, além de identificar e perseguir os
objetivos desejados coletivamente. O papel da religião, nesse contexto, não se restringe apenas ao âmbito sociocultural e comportamental,
exercendo influência significativa na constituição da personalidade do indivíduo ao longo do ciclo da vida e, principalmente, no desenvolvimento
infantil. A Vila Céu do Mapiá é uma comunidade formada por membros da religião brasileira Santo Daime. Situada no interior da Floresta
Amazônica, no município de Pauini, Estado do Amazonas, é considerada a sede mundial da religião daimista. Considerando o desenvolvimento
infantil como um processo ativo e dependente da interação entre a criança e o ambiente, e admitindo que uma das principais influências sobre o
desenvolvimento reside no processamento interno que a criança faz das experiências que vive, esta pesquisa apresenta uma sistematização dos
resultados de estudos que analisaram o perfil psicológico de crianças participantes da doutrina do Santo Daime residentes na Vila Céu do Mapiá,
relativos ao desenvolvimento emocional e cognitivo, visando contribuir para um melhor conhecimento das condições psicológicas das crianças e
auxiliar em planejamentos de eventuais serviços de saúde mental na região. Foram avaliadas onze crianças com idade entre 6 e 9 anos, sendo
aplicado o Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Escala Especial), para selecionar crianças sem indicadores de limitação intelectual;
a Lista de Verificação Comportamental para Crianças (CBCL), para avaliar ausência de tratamento psicológico, neurológico e/ou psiquiátrico no
último ano, complementada por informação referida por pais e/ou responsáveis em questionário de histórico pessoal. Garantiu-se assim uma
amostra de crianças que apresentaram, dentro da disponibilidade de informação, índices de desenvolvimento típico da faixa etária. Cada
protocolo de Rorschach coletado foi codificado por três juízes independentes, com posterior análise da concordância entre avaliadores. A análise
do Rorschach priorizou as variáveis de autopercepção, aspectos cognitivos e relacionamento interpessoal. Os resultados indicaram que as crianças
apresentam adequação às convenções da realidade, com boa capacidade de abstração, simbolização e reflexão. Também foram identificados
baixos escores no autoconceito (autopercepção) e relacionamento interpessoal. A respeito destes índices, é importante mencionar que valores
baixos podem ser consequência da forma específica de interação cultural com demandas coletivas altas e baixo senso de eficácia, intensificados
pelo alto senso de dever e disciplina, basilares desse tipo de comunidade rural e religiosa, em que as relações sociais são marcadas por
comportamentos cooperativos e apropriados, nos quais a criança tende a antecipar relações favoráveis com o ambiente. Percebe-se ainda forte
associação entre o contexto social no qual as crianças estão inseridas, as crenças relacionadas ao sistema cultural e as práticas de cuidado da
criança.
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RESUMO
Caracteriza-se como atendimento emergencial aqueles que requerem atendimento médico imediato com risco eminente de morte. Uma situação
é considerada emergência psiquiátrica quando o paciente apresenta distúrbios do pensamento, emoções ou comportamento. Justificando assim, a
necessidade de atendimento rápido e ágil ao chegar nas instituições. O serviço de emergência psiquiátrica tem como finalidade realizar o
acolhimento, a avaliação psiquiátrica, ajuste de medicação, assim como uma avaliação das condições médicas gerais associadas aos quadros
psiquiátricos. Esse serviço é responsável pela inserção de novos pacientes na rede pública de saúde mental e apoio daqueles que já estão inseridos
nela, fazendo o direcionamento desses usuários aos serviços de atendimento ambulatorial, aos Centro de Apoio Psicossociais, ou em casos
agudos, internação. Este estudo pretende propor um olhar crítico à realidade do atendimento psiquiátrico de emergência na atualidade que, assim
como os demais serviços de emergência, é utilizado como porta de entrada aos usuários para os demais níveis de complexidade do Sistema Único
de Saúde. Foi realizada uma pesquisa etnográfica no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que é uma instituição pública estadual, localizada na
zona portuária da cidade e que oferece diferentes modalidades de serviço de saúde mental como hospital-dia, ambulatório, enfermaria de crise e
atendimento emergencial 24 horas por dia. As pesquisadoras observaram a dinâmica do funcionamento da emergência da instituição, dando
ênfase na relação paciente – técnico, com a proposta de explorar de maneira crítica o atendimento de emergência da mesma no período de três
meses (fevereiro, março e abril). Foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados BVS, onde pode ser observado a pouca produção
de artigos científicos do referido tema e assim afirmando a necessidade de maiores estudos e publicações. A emergência da instituição observada
costuma estar cheia, fazendo com que os pacientes precisem esperar por muito tempo até que sejam atendidos pelo médico. Na chegada até a
recepção é solicitada apenas a identidade do usuário, deixando que a demanda que o levou até ali seja investigada pelo médico no momento da
consulta, impossibilitando assim, qualquer classificação de risco. A postura dos funcionários que ali trabalham é completamente defensiva e
distante, apesar de tratarem todos os pacientes da mesma forma, rígida, porém educada, sem aumentar o tom de voz e como se nada que ocorra
naquele lugar lhe afetasse. Além disso foi percebido que quando um funcionário chamava um paciente para a consulta, era feito com uma voz
baixa, e que a instituição não disponibiliza nenhum meio de se obter informação. Os pacientes que chegavam confusos, em busca de alguma
informação, eram prontamente ajudados por outros pacientes que ali estavam à espera de seu próprio atendimento. Eles ajudavam também
repetindo alto os nomes que foram chamados na recepção para que todos pudessem ouvir. A dinâmica da instituição é feita, na maioria das vezes,
pelos pacientes, levando em alguns momentos a uma inversão nos papéis entre funcionários e usuários do serviço. Isso pode ser observado até
pela apresentação dos técnicos que não utilizam nenhum tipo de crachá de identificação, tornando difícil a diferenciação entre os mesmos e os
usuários. O serviço de emergência observado apresenta características de atendimento que podem acarretar em uma baixa resolutividade, por
não apresentar critérios definidos de risco, recepção administrativo-burocrático e atendimento por ordem de chegada, o que nos remete a um
processo de trabalho fragmentado e de grande sobrecarga. Levando assim, ao questionamento sobre que tipo de emergência psiquiátrica tem sido
oferecida aos pacientes acarretados por sofrimento psíquico.
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RESUMO
Em nossa sociedade um número expressivo de casais vem enfrentando problemas por conta de suas relações conflituosas. As taxas de separação e
divórcio cresceram significativamente no Brasil nos últimos dez anos. Trata-se de informação relevante para os profissionais da área de saúde,
considerando que o rompimento de relações amorosas estáveis vem sendo apontado como um importante fator de estresse. Diante de tal
quadro, este projeto tem por objetivo fazer a análise fatorial da estrutura da Escala de Ajustamento Diádico (DAS – Dyadic Adjustment Scale) da
versão adaptada à língua portuguesa falada no Brasil. A DAS é utilizada para avaliar a qualidade da satisfação de cada parceiro com a vida amorosa
e com o relacionamento em geral. A DAS também é empregado para avaliar a natureza e a extensão do conflito entre os companheiros afetivos. A
DAS será aplicada em 320 sujeitos. Os dados coletados serão utilizados para avaliar as propriedades psicométricas deste inventário. Espera-se que
os resultados obtidos contribuam para o avanço do conhecimento teórico e aplicado ao estudo dos relacionamentos íntimos. Dentro deste
contexto os testes psicológicos desempenham um papel fundamental nas pesquisas sobre a eficácia das terapias baseadas em evidências. Esses
modelos terapêuticos vêm sendo definidos como tratamentos psicológicos que claramente mostram ser eficazes em pesquisas controladas com
uma população delimitada. Ou seja, os resultados obtidos com as medidas de avaliação estabelecem se um determinado procedimento é eficaz ou
não no tratamento de uma população específica. Os pesquisadores declararam que uma psicoterapia eficaz com casais é definida pelo aumento da
satisfação e/ou do ajustamento conjugal, sendo esses critérios medidos através dos testes psicológicos específicos para esse público. Uma
intervenção baseada em evidência com casais pode utilizar as medidas de avaliação em diferentes momentos dos estudos. As escalas podem ser
empregadas antes e após tratamento. Pode ser empregadas ainda durante cada etapa específica da terapia. Os inventários podem ser também
utilizados para mensurar os efeitos de uma técnica específica. Objetivo das medidas de avaliação pode ser avaliar os fatores dos indivíduos que
afetam o relacionamento e vice-versa. A adaptação e validação de um teste psicológico é um procedimento econômico em termos de tempo e
dinheiro. Essa tarefa é muito mais rápida e menos onerosa do que o desenvolvimento de um instrumento original. Contudo, devem ser levadas em
consideração as limitações dos processos de validação e adaptação como, por exemplo, vieses culturais dos itens do teste. Apesar dessas
vicissitudes, medidas psicométricas têm sido adaptadas por pesquisadores cognitivo-comportamentais para diferentes populações em nosso país.
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RESUMO
Nos últimos tempos, mudanças comportamentais na adolescência, sobretudo, com relação às descobertas e ao desenvolvimento sexual, motiva a
buscar maior conhecimento acerca dessas evidências. Paralelamente, notam-se transformações na sociedade ligadas à maior disponibilidade dos
adolescentes às informações, à redução de tempo afetivo entre jovens e seus responsáveis, pouco ou quase nenhum diálogo familiar e, em muitos
casos, despreparo e constrangimento da família para falar sobre o assunto sexualidade, em decorrência de uma série de tabus originados através
de séculos de castração e preconceito na abordagem dessa temática. A contextualização desta pesquisa foi desenvolvida a partir de estudos
teóricos, bibliográficos e investigativo junto a adolescentes, com a intenção de promover análise reflexiva referente à relevância da orientação
sexual na adolescência em âmbito escolar. É sabido que a adolescência é o momento da vida em que o indivíduo vive expectativas, curiosidades,
temores e ansiedade, fase na qual necessita de orientação e de proteção para consolidar sua identidade. Diante desses fatores, considerando o
propósito de suscitar maiores discussões e ponderações, acredita-se ser a escola ambiente adequado para a educação e orientação sexual, pois é
local que viabiliza a aprendizagem, de aquisição de conhecimentos morais e éticos que penetram à vida dos recentes jovens e da sociedade como
um todo. Neste trabalho, foram analisadas as respostas de 244 jovens entrevistados, entre 12 a 15 anos, ambos os sexos, da Rede Municipal de
Ensino da cidade do Rio de Janeiro, acerca do desejo desses adolescentes em dispor de orientação sexual na escola. Foi apresentado aos
educandos, de modo informativo e breve, o caráter da pesquisa e um questionário/levantamento contendo perguntas objetivas, com o intuito de
buscar informações relacionadas à temática sexualidade. Diante dos resultados estatísticos, verificou-se o interesse deles relacionado à
abordagem, ao desenvolvimento e às discussões desse tema e suas vertentes no contexto escolar. As respostas obtidas foram: 68% do sexo
masculino e 57% do sexo feminino têm curiosidade sobre sexo; 78% dos meninos e 81% das meninas dizem ser importante obter informações
sobre sexo; 28% dos meninos e 46% das meninas sentem vergonha em falar sobre sexo; 41% das meninas conversam sobre sexo com seus
responsáveis, enquanto 35% dos meninos falam com a família; 76% do sexo masculino e 77% do feminino acreditam que a escola deveria orientar
sobre desenvolvimento sexual; 79% dos meninos e 81 % das meninas acreditam que teriam mais conhecimento sobre si mesmo pelo fato da
escola ensinar sobre desenvolvimento sexual; para 79% dos participantes masculinos e 87% dos femininos, o fato da escola ensinar sobre
desenvolvimento sexual desde cedo pode contribuir para a saúde do jovem. Essas informações evidenciam ser de grande importância para o
adolescente receber essa direção na escola, como fator fundamental à construção de sua identidade, bem como, de obtenção de saúde física e
emocional. Os aspectos envolvendo o assunto sexualidade necessitam ser abordados e apresentados ao jovem de forma consciente e responsável.
Sendo assim, é significativo oferecer informações e conhecimentos que contribuam para a constituição de pensamento crítico e de vivência
consciente do adolescente no sentido da valorização da vida, da saúde e de seu corpo. A escola ao abordar a temática, positivamente, propicia aos
adolescentes, ao despertar da sexualidade, acesso às informações e a conhecimentos seguros, possibilitando-o real noção sobre sexualidade e
sexo. A escola é o veículo aliado à família no papel do desenvolvimento cognitivo-intelectual do indivíduo, visto que este é o momento em que o
jovem está refletindo sobre diversos tipos de conhecimento, principalmente, no que tange a assuntos relacionados à orientação sexual.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo relatar os desdobramentos de pesquisa realizados durante a realização de um estágio em psicologia numa
unidade de Caps II de uma cidade do interior fluminense. O período de realização do estágio foi entre março e dezembro de 2014 e foi a primeira
experiência de estágio em Saúde Mental e psicologia na cidade. Esta experiência de pesquisa ligada ao estágio foi de suma importância pois trouxe
aos alunos a oportunidade de acompanhar na prática o funcionamento de um serviço público de atenção e cuidado em Saúde Mental dentro de
uma perspectiva de serviço aberto e atenção psicossocial. Isso permitiu, entre outros aspectos, uma vivência direta com pacientes portadores de
graves transtornos psiquiátricos e também com a dinâmica de um serviço humanizado de atenção psicossocial. Desta forma, pudemos
reinterpretar a teoria e as reflexões sobre o campo da atenção psicossocial à luz da experiência prática ao longo de meses. Nosso objetivo nesta
apresentação é partilhar algumas das reflexões surgidas destas experiências e encontros, relatando tanto o crescimento que o estágio trouxe a
todos os envolvidos (alunos, supervisora, usuários e equipe multiprofissional) como também as dificuldades que inevitavelmente surgiram e foram
trabalhadas em nossas supervisões. Utilizamos como fontes teóricas os estudos sobre a Reforma Psiquiátrica e a desinstitucionalização da doença
mental, combinando estes princípios com conceitos da psicologia analítica e da clínica junguiana das psicoses, que nos proporcionou ferramentas
muito úteis no dia a dia do Caps. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a observação participante junto aos usuários e equipe do Caps II
durante 2014. As atividades realizadas no espaço público foram relatadas nas supervisões e debatidas pelos estudantes e supervisora, resultando
num aprofundamento das reflexões sobre a promoção de saúde dentro do campo das doenças mentais. Dentro do campo de pesquisa, os
estudantes puderam pesquisar a articulação entre textos sobre saúde mental e atenção psicossocial e aspectos conceituais da clínica junguiana das
psicoses, campo pouco explorado dentro das disciplinas regulares da graduação. As discussões também se desdobraram em novas práticas e ações
políticas dentro deste universo e público envolvido. Como resultado, percebemos mudanças profundas na compreensão dos estagiários acerca do
universo das psicoses e esquizofrenia. A articulação entre psicologia analítica e atenção psicossocial foi um ponto bastante rico em termos de
aprofundamento teórico e reflexivo. Houve também um reposicionamento mais consciente em relação às políticas públicas de saúde mental e
psicologia comunitária. Em relação aos usuários e à instituição, percebemos um fortalecimento das ideias e práticas desinstitucionalizantes.
Tendo-se em conta que nossa cidade foi Historicamente marcada por práticas asilares e manicomiais, percebemos que o estágio preencheu um
espaço importante tanto na formação dos futuros profissionais quanto em relação ao fortalecimento das políticas regionais da Reforma
Psiquiátrica.
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RESUMO
A partir das décadas de 1970 e 1980 iniciou-se no Brasil a chamada luta antimanicomial, que trouxe importantes consolidações de direitos para os
portadores de transtorno mental, proporcionando grandes avanços no cuidado aos pacientes. Tal movimento articula-se diretamente com as lutas
estabelecidas na saúde mental na Europa, principalmente ao movimento italiano, que defende uma grande transformação no paradigma do
tratamento desta população ao reconfigurar o cuidado sob a ótica interdisciplinar, garantindo os direitos dos pacientes e configurando na cidade o
lócus de atuação da saúde, a partir da direção do território e a atuação em rede. No Brasil, há o direcionamento único a partir de leis
promulgadas , portarias e normas operacionais (em consonância com a lei 8080 de 19 de setembro de 1990) que determinam a mudança de
paradigma na saúde mental, ao determinar o fechamento gradativo dos manicômios em prol da criação da rede de saúde mental. Ou seja, o
entendimento do Ministério da Saúde é de substituição do modelo hospitalocêntrico, neste caso dos grandes hospitais psiquiátricos, por um novo
modelo articulado através de novos aparatos, que viabilizam a pulverização de diversas portas de entrada, formados por novos dispositivos como:
CAPS (em todas suas modalidades), consultório na rua, residências terapêuticas, dentre outros. Portanto, os diversos municípios do Brasil
iniciaram este processo de desistitucionalização e Nova Friburgo encontra-se no processo de transição entre os modelos supracitados. Desta
forma, o presente projeto tem por objetivo somar forças ao processo de fortalecimento da rede de saúde mental em nosso município, que hoje
conta com apenas um CAPS II efetivamente instalado. Trata-se, portanto, de uma proposta que articulará diversos campos de saber: como
políticas públicas, psicologia e direito. Esta frente de trabalho visa realizar um levantamento quantitativo e epidemiológico de casos que poderiam
ser atendido pela rede, caso esta dispusesse de todos os seus dispositivos. Tal levantamento dar-se-á através de visitas dos alunos ao hospital
municipal da cidade, direcionados por um questionário específico. Trata-se, portanto, de um levantamento de dados oficiais, quantitativos e
qualitativos acerca dos diversos casos psiquiátricos, de uso abusivo de álcool e outras drogas, atendidos no Hospital Municipal Raul Sertã; bem
como o mapeamento dos fluxos destes pacientes pelas instituições da cidade. Busca- se valorizar a Universidade enquanto ator transformador da
realidade, na medida em que ampliará as ações para a comunidade oferecendo benefícios recíprocos, tanto para a população quanto para nossos
alunos em formação. Desta maneira, apresenta importância local ao auxiliar no processo de fortalecimento da rede de saúde mental municipal,
bem como, relevância nacional na medida em que ajudará operacionalizar o projeto nacional de desisntitucionalização. E oferecerá aos alunos
uma imersão rica na atuação prática em seus campos de estudo, bem como uma entrada pelo viés interdisciplinar, via privilegiada de trabalho em
saúde, atualmente. A metodologia utilizada é a pesquisa de campo com o objetivo de levantamento de dados quantitativos acerca do número de
entradas de pacientes com perfil psicopatológico elegíveis ao acolhimento em dispositivos públicos de saúde mental, através de pesquisa
autorizada pela instituição do material disponibilizado pelo Hospital Municipal da cidade. E o estudo mapeado dos fluxos de encaminhamento
destes pacientes a outras Instituições de saúde na cidade.
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RESUMO
O termo "gênero", na sua acepção gramatical, designa indivíduos de sexos diferentes (masculino/feminino) ou coisas sexuadas, mas, na forma
como vem sendo usado, nas últimas décadas, pela literatura feminista, adquiriu outras características: enfatiza a noção de cultura, situa-se na
esfera social, diferentemente do conceito de "sexo", que se situa no plano biológico, e assume um caráter intrinsecamente relacional do feminino
e do masculino. O termo gênero trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de
mulheres - é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Se a socialização ocorre não a partir da categoria geral de crianças, mas por
categorias específicas de meninos ou meninas, quais diferenciações em termos de gênero são possíveis encontrar neste contexto? Esta foi a
pergunta norteadora do presente estudo que faz parte de um estudo maior acerca dos estereótipos de gênero nas brincadeiras infantis. Trata-se,
portanto, de um estudo exploratório, de cunho qualitativo, realizado através de pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, teses e
dissertações. Os resultados às obras pesquisadas apontam que gênero é a categoria que responde pelas informações necessárias para a
compreensão sobre padrões e estilos, formas de inserção na brincadeira e preferências, sendo determinante das expectativas de comportamentos
num grupo de brincadeiras e o principal critério para a formação de grupos de brincadeiras já a partir dos três anos de idade. É praticamente
consensual entre os pesquisadores que a percepção de que as preferências para parceiros/as de brincadeira são para crianças do mesmo sexo, e
que esta começa a ser demonstrada bem cedo, se mantendo (com tendência a aumentar) durante a infância. Os padrões de interação também
são distintos. Os meninos brincam em grupos maiores e são mais preocupados com status e reputação dentro dos grupos, são mais rígidos com
seus papéis de gênero e mais preocupados em rejeitar a feminilidade, enquanto as meninas são mais intimistas nas interações, mais cooperativas,
fazem mais trocas de confidências e são mais flexíveis. As diferenças também se apresentam em relação ao uso do espaço com os meninos
ocupando espaços maiores e públicos. Mesmo em grupos mistos, o comportamento de cada sexo é bastante diferente. Já outros autores mostram
que tanto as diferenças de comportamento entre meninos e meninas como entre as práticas educacionais em relação aos dois sexos são menores
do que é usualmente suposto. Quanto à tipificação sexual, não há evidência consistente de diferenças até os quatro anos de idade. A partir daí, os
meninos tendem a ser mais tipificados do que as meninas, mais propensos a evitar "atividades de menina", e mais sujeitos à pressão social contra
uma tipificação sexual inadequada. Conclui-se, portanto, que existem diferenças na predileção pelas brincadeiras em função do sexo das crianças,
mas fica a questão: qual a origem dessas diferenças? São fatores genéticos, modelação por agentes socializadores, aprendizagem espontânea de
comportamentos apropriados para cada sexo através de identificação com modelos do mesmo sexo? Muitos estudos chamam atenção para a
influência social nessa predileção. Parece que essas diferenças são fruto das pressões sociais predominantes, inerentes à transmissão de papéis
sexuais, através de reforçamento adulto diferencial e encorajamento de atividades lúdicas diferentes para meninos e meninas. Não há consenso
no assunto. Por isso, esse debate será aprofundado na próxima etapa da pesquisa.
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RESUMO
O trabalho apresentado trata-se da formação de um grupo terapêutico de contos realizado pelas estagiárias, na clínica-escola do curso de
Psicologia do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Os atendimentos basearam-se na pesquisa do psiquiatra Celso Guttfriend com
crianças de uma instituição pública, e nos pressupostos do Psicodrama, de Jacob Levy Moreno. O estudo baseou-se no método fenomenológicoexistencial que consiste em compreender um ser-a-priori, sem julgamentos, e observar as relações do indivíduo num processo dinâmico, sempre
aberto, pois o ser é inacabado e se constrói a cada momento. Para a realização deste trabalho foram selecionadas quatro crianças de idade
aproximada, priorizando-se histórico de separação, ansiedade e agressividade, temas presentes nas queixas trazidas pelos pais a instituição. Foram
aplicados o teste H.T.P e entrevistas com as crianças e seus pais. Após a seleção, cada sessão foi composta de três momentos, contação de
história, encenação e desenho. As histórias compreendem os contos de fadas tradicional, como "Chapeuzinho Vermelho", "Os Três Porquinhos",
"Branca de Neve", entre outros. No entanto, as atividades foram flexibilizadas a fim de se promover espaços de criatividade e espontaneidade, o
que se coaduna com a teoria do psicodrama. As sessões foram trabalhadas ao longo de dois semestres de 2014, compreendendo um número
estimado de 31 encontros, com duração de aproximadamente 1h. Um dos objetivos do trabalho consistiu em possibilitar uma ação positiva do
conto sobre o estado emocional das crianças, mobilizando sua vida imaginária e possibilitando expressar vivências criativas ante situações
traumáticas. Procurou-se também, auxiliar o grupo na elaboração de representações mais criativas e positivas de seus pais, na elaboração de
conflitos de maneira mais segura e na identificação com as figuras parentais, importantes para o desenvolvimento emocional. Ao fim dos
encontros, os resultados foram alcançados como constatado pela avaliação dos pais que se surpreenderam com as mudanças ocorridas na família
e na escola. Segundo os pais, as crianças mostraram-se mais seguras e envolvidas com os familiares, aumentando também o desempenho escolar.
De acordo com a análise do grupo de trabalho e da supervisora do projeto, os participantes demonstraram autonomia, desenvolvimento
adequado nas interações sociais, diminuição da ansiedade e aumento da espontaneidade e criatividade, aspectos fundamentais para a saúde
psíquica dos indivíduos.
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RESUMO
A Doença Renal Crônica (DRC) atinge a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Segundo dados do Censo divulgados pela Sociedade Brasileira
de Nefrologia, em 2013 existiam 8609 pacientes ativos na lista de espera e aproximadamente 100.397 pacientes em diálise no Brasil, a maior parte
deles em hemodiálise. A ideação suicida e as tentativas de suicídio indicam extremo sofrimento psíquico. Não existem muitas informações sobre o
impacto das opções de tratamento na sobrevida dos pacientes, mas sabe-se que as taxas de mortalidades entre os pacientes renais crônicos em
hemodiálise é de 20 vezes maior que a da população geral. A DRC acarreta em uma série de limitações na qualidade de vida, e gera uma incidência
maior de psicopatologias do que na população geral. A prevalência de depressão é maior nessa população, particularmente em tratamento
dialítico crônico. A Organização Mundial de Saúde aponta que a mortalidade por suicídio aumentou 60% nas últimas quatro décadas e se tornou a
primeira causa de morte por violência no mundo. O objetivo deste estudo é investigar presença de ideação suicida e histórico de tentativas de
suicídio em pessoas com doença renal crônica que realizam terapia renal substitutiva de uma unidade hospitalar. Trata-se de um estudo de corte
transversal. Está sendo realizado um inquérito em pacientes com o diagnóstico de DRC na unidade de tratamento hemodialítico e de diálise
peritoneal em um hospital da Rede Hospitalar Federal do Ministério da Saúde. Para avaliar ideação suicida foi utilizada as seguintes questões
“Você alguma vez já pensou em se matar? Se sim, quando? ” e “Você alguma vez tentou suicídio? Quando e como? ”, junto há o cruzamento de
dados obtidos através do Inventário Beck de Depressão que avalia esta questão, que solicita ao paciente escolha a afirmação que melhor descreve
a maneira como o paciente está se sentindo na semana. As afirmações para a escolha são: “Não tenho quaisquer ideias de me matar”; “Tenho
ideias de me matar, mas não as executaria”; “Gostaria de me matar”; “Eu me mataria se tivesse oportunidade”. Estão sendo avaliados o perfil
psicossocial com levantamento de dados como renda, profissão, cor da pele, sexo, idade, religião, estado civil e nível educacional. Dados
preliminares indicam que 20% da amostra relatam histórico anterior de ideação suicida, mas não presente no momento. A pesquisa encontra-se
em andamento, ainda sendo realizada a fase de coleta de dados. A análise dos dados será realizada por meio de descrição da frequência absoluta
e relativa e do cruzamento de variáveis, através dos programas Epi info 3.5.2 e SPSS versão 13.0. Espera-se que os resultados da pesquisa
forneçam subsídios para melhor atuação da equipe que atua com o paciente com DRC, bem como conhecer o impacto do tratamento dialítico na
saúde mental destes pacientes.
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RESUMO
Estima-se que o uso de álcool seja um fenômeno multidimensional. A influência da propaganda, a venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, a
falta de informação e o uso de álcool por alguém próximo, principalmente por um familiar, compreendem alguns fatores de predisposição ao
consumo desde a adolescência. Objetivos: conhecer o perfil de jovens usuários de álcool na região norte fluminense e compreender os principais
fatores de risco psicossociais ao uso. Método: entrevista presencial com perguntas semidirigidas e realizada em 66 jovens entre 18 e 24 anos.
Questionário conta com dados socioeconômicos e culturais e informações acerca da relação dele com a família. Uso da análise de conteúdo e da
saturação das informações. Resultados: Perfil de Jovens entrevistados: 23 do sexo Feminino e 43 do masculino. 95,4% trabalham, 84,8% são
solteiros, 31% possuem superior incompleto, seguido de 54,5% com ensino médio completo ou em fase de conclusão. 36,6% moram com os pais e
irmãos. Frequência do uso de álcool: 56% bebem nos finais de semana e 15% bebem todos os dias e quase todos os dias; 54,5% iniciaram na faixa
entre 16 a 18 anos. 50% possuem familiares usuários; 45,4% excedem em festas, baladas, shows e comemorações e 30,3% excedem em casa;
75,7% bebem na presença de amigos. 4 categorias de análise: a) Opinião dos jovens sobre o alcoolista e sentimentos envolvidos: Maioria pensa
que o alcoolista é um sujeito doente. A maioria mostra que os motivos são diversos e contraditórios: Diversão/ Tristeza; Descontração/
Preocupação; realização/ Frustração; Relacionamentos/ Separação; Amizades/ Solidão. b) Pensamento sobre o estado alcoolizado: 1o grupo de
respostas: Conduta aceitável socialmente: ficar feliz, dá emoção, excitação, prazer, permite ficar “doido”, a pessoa fica mais solta, fala sem
sentido. 2o grupo: Condutas que não são socialmente aceitas, que atingem o outro e a si mesmo. 3o grupo: Ficar alcoolizado sofre efeito corporal
que prejudica o reflexo, há perda de raciocínio e consciência. O sujeito busca por sensações de relaxamento, entrosamento, pertencimento,
confiança, fuga da realidade. c) Causas do uso do álcool: importância do pertencimento ou participação em um grupo para obter referência e
prazer. d) Relação com a família: a maioria aponta para uma boa relação, sugerindo que a família, a princípio, não é um fator promotor ao uso.
Entretanto, é observada a existência de certa normalidade do uso pelo grupo ao compreendê-lo como um hábito cotidiano. Essa normalidade
pode ter sentido de banalização dos efeitos subjacentes que o sujeito usuário provocaria nas relações, mas que a família nega. Considerações
finais: O uso de álcool pelos jovens é percebido como doença e, ao mesmo tempo, como objeto de apoio para introduzi-lo ao campo das relações
e promover condições favoráveis a uma liberação de censuras internas. Em sua maioria, os dados mostram que o uso do álcool é feito para absterse/neutralizar-se das demandas sociais e emocionais. Embora o uso de álcool compreenda uma busca pelo prazer, o sujeito traça uma batalha
sofrida com as contradições internas. O uso compreende uma maneira paradoxal de lidar com sentimentos, cujas emoções tanto quanto
sofrimentos são anestesiados. Ações: a prevenção do uso de álcool deve ser observada em nível de atenção básica com a inclusão efetiva de
trabalhos de grupo de expressão e de suporte para a promoção de saúde mental da família e dos usuários. A inserção do psicólogo na estratégia
de saúde da família compreenderia outra ação relevante, para que haja acompanhamento do desenvolvimento familiar em domicílio. O espaço de
expressão e de suporte in lócus de maneira continuada e em curto espaço de tempo favoreceria o conhecimento de particularidades subjetivas e
de recursos psíquicos próprios para o enfrentamento das demandas internas e externas. Iniciamos em março de 2015 trabalhos de grupo de
suporte em uma ONG voltada para a prevenção de drogas em crianças.

Titulo:

O adolescente em conflito com a lei e a escola: falam os educadores

172

Autor(es) Carolina Fagundes; Caroline Menezes; Julia Valdetaro; Maria Helena Zamora; Rachel Fontes Baptista
IES: PUC-Rio
E-mail para contato: rachelbta@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Estatuto da Criança e do Adolescente, escola, adolescente em conflito com a lei, Sistema de Garantias de Direi
RESUMO
O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma a prioridade absoluta da infância e adolescência nas políticas públicas e na destinação de recursos
públicos. Contudo, observam-se múltiplas violações dos mesmos direitos. O atendimento ao adolescente em conflito com a lei, geralmente
vivendo numerosas situações de vulnerabilidade, tem sido problemático nesse sentido. A escola tem grande importância como instância protetiva
no processo de inclusão do adolescente. Como parte do sistema de garantias de direitos humanos de crianças e adolescentes (SGD), deveria estar
integrado a uma rede de apoio consistente. Essa pesquisa tem por objetivo investigar como educadores veem os adolescentes em conflito com a
lei no contexto do cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (ou em seguimento de seu processo educativo, após
cumprimento de medida) e inseridos na escola. O material discursivo provém, em parte, de um fórum da internet sobre direitos da criança
promovido pelo portal Pró-Menino, no contexto do projeto “ECA na Escola”, em 2011. Participaram das discussões 1158 educadores, atuando em
escolas públicas regulares de Ensino Fundamental, em diversos estados brasileiros. A partir de análise de conteúdo, pretende-se saber como esses
jovens são vistos, que possíveis dificuldades esses profissionais têm e compreender que práticas concretas ocorrem nas escolas. Esses dados são
importantes para avaliar o estado atual da esperada articulação da escola com outros atores que compõem o SGD. Certamente um campo ainda
recente e promissor de atuação do psicólogo e o atendimento a esses adolescentes. A pesquisa encontra-se em andamento. Até o momento
estima-se a análise de 400 mensagens dos participantes do fórum, educadores de quase todo Brasil, obtidas após a filtragem de categorias. Essa
estimativa baseia-se em um estudo anterior de outro tema do fórum. Os resultados possibilitam traduzir como tem sido a qualidade das relações
na escola e informar sobre a dimensão de acolhimento e inclusão nesse contexto. Tem sido observado que, no cenário do cumprimento de
liberdade assistida na escola, os professores transmitem em seus discursos dificuldade e despreparo no trato com os (as) meninos (as). O
problema da instituição escola não se restringe somente à formação dos educadores. Há queixa afetiva, excesso de trabalho, falta de material
adequado para suporte em sala de aula e uma concreta deficiência na rede de apoio.
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RESUMO
No Brasil, desde janeiro de 2003, vigora a lei n° 10.639 de 2003 que torna obrigatório à inclusão do ensino da História e cultura Afro- Brasileira. Tal
iniciativa faz-se relevante não apenas para o conhecimento das contribuições históricas dos negros no Brasil nos aspectos culturais sociais e
econômicos, mas também para compreensão da diversidade étnico cultural, para a construção de identidade e autoestima. Considerando as
evidências em pesquisas de que baixos escores de autoestima se correlacionam diretamente com sentimentos de menos valia, agressividade,
humor negativo, delinquência, ansiedade social, dificuldades para estabelecer relacionamentos, depressão, transtornos alimentares, ideação
suicida e baixo rendimento escolar, a iniciativa pode contribuir de forma relevante para promoção de saúde mental, para diminuição de índices de
violência e aumento do rendimento escolar. Em razão dos motivos acima citados, e do compromisso do psicólogo estabelecido pela resolução CFP
N.º 018/2002 que trata das normas de atuação do profissional em situações de preconceito e discriminação racial, cuja determinação é colaborar
para o favorecimento de condições que visem eliminar a opressão e a marginalização do ser humano, contribuindo com o seu conhecimento para
uma reflexão sobre situações que envolvam preconceito e discriminação, visto que estas geram um sofrimento psíquico. O ensino em questão
contribui para a construção de uma sociedade que reconhece e valoriza a diversidade existente, contribuindo, assim, para a construção da
cidadania e da democracia. Contudo, é necessário que a Escola e os profissionais de educação busquem a capacitação em sua formação, a fim de
que possam desenvolver projetos pedagógicos que desconstruam modelos que não favorecem a formação da identidade dos alunos e repudiem
preconceitos e discriminações. O objetivo desta pesquisa foi fazer uma revisão bibliográfica e documental do material utilizado nas escolas para
trabalhar com os alunos a diversidade étnica e cultural. A pesquisa revelou que, apesar de tratar-se de uma lei em vigor desde 2003, poucas
escolas cumprem esta legislação, ou a fazem com a única preocupação de cumprir uma determinação jurídica e não com o compromisso real de
desenvolver a compreensão da diversidade entre os alunos. O mesmo percebe-se no material utilizado que em boa parte é mal elaborado e não
contribui para reflexão a respeito do tema além da falta de capacitação e compreensão dos professores da dimensão e do impacto deste trabalho
na vida dos alunos, tendo em vista que a iniciativa pode contribuir de forma significativa para promoção de saúde mental.
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RESUMO
Este projeto tem como objetivo reunir alguns resultados de uma investigação teórica que vimos conduzindo acerca dos conceitos fundamentais
em Psicanálise (Inconsciente, Pulsão, Repetição e Transferência) em sua relação com a clínica psicanalítica na contemporaneidade através dos
conceitos fundamentais da metapsicologia freudiana pela revisão bibliografia na Obra de Sigmund Freud e de obras subsidiárias . Ao longo da
discussão, é apontado que o inconsciente tópico, ou seja, como uma instância psíquica, é a grande descoberta de Freud, e essa descoberta define
o saber da psicanálise separando-o de outras áreas de saber como a psiquiatria, a neurologia e a própria psicologia. O método psicanalítico
enunciado por uma paciente, chamada Anna O. e adotado por Freud, privilegia a fala como tratamento e mais ainda, descobre-se que a fala tem
efeitos terapêuticos. Com o advento da ciência, a medicina deixou aos filósofos o que era do campo do anímico e foi cuidar do corpo, ou seja, o
estudo do anímico pelo físico. Contudo, essa própria prática médica constatou distúrbios e queixas que não encontravam respaldo nos processos
somáticos. Como resultado da pesquisa, depara-se com o anímico como uma fronteira entre o físico e o psíquico, mas não havia, mesmo assim,
uma equivalência do anímico com o soma. É o que afirma Freud: “(...) os sinais da doença não provinham de outra coisa senão de uma influência
modificada da vida anímica sobre seu corpo, devendo-se, portanto buscar no anímico a causa imediata da perturbação”. Neste sentido, o
fenômeno anímico estava ali apesar de sua tentativa de exclusão e produzindo efeitos sobre o corpo, afetando-o. O anímico opera como um nome
para o que denominamos como inconsciente. É o saber suposto ao inconsciente que está em jogo em um tratamento psicanalítico. A
contemporaneidade traz o pensamento racional como o cerne do modelo moderno de conhecimento. Já Freud, traz em oposição um projeto não
cartesiano, não racionalista, com a afirmação do inconsciente e com a revelação de que o homem não é senhor de si mesmo nem em sua própria
morada. Conclui-se que se a racionalidade moderna apoia-se na máxima cartesiana: “penso, logo existo”, Freud radicalizou em sua proposta uma
inversão do pensamento cartesiano, formalizado pela perspectiva do “penso onde não sou”. Foi nestes termos que ele falou em golpes narcísicos
que descentralizaram o homem, impondo-se a ele como feridas narcísicas. Primeiro, Copérnico anuncia que a Terra não é o centro do Universo,
donde o homem ser retirado da posição de referência central, provocando a primeira ferida narcísica da humanidade. Depois, Darwin, com a
teoria evolucionista, decreta que o homem vem de uma evolução da espécie animal, e não da imagem e semelhança de Deus. Nova ferida. Enfim,
Freud surge com a ferida mais profunda da ‘alma humana’: o homem não é senhor nem em sua própria morada, nem em seu próprio eu, que é
submetido, ele próprio, à determinação inconsciente. O aprofundamento dessa pesquisa permitiu que fosse verificado e concluído sobre a enorme
importância desse conceito como um articulador da metapsicologia freudiana. O que foi apresentado neste artigo é uma parte do trabalho de um
projeto integrado de pesquisa que reúne graduandos e pós-graduandos da Faculdade Estácio de Sá.
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RESUMO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos diagnósticos que mais vem ganhando importância e destaque na prática
clínica e institucional, sobretudo em crianças e adolescentes. Caracteriza-se por níveis inadequados de atenção, levando a distúrbios motores,
perceptivos, cognitivos e comportamentais, de epidemiologia crescente (incidência entre 3% e 6% em todo o mundo e no Brasil) e uma etiologia
complexa (multifatorial, combinando componentes genéticos e ambientais). Mesmo com os avanços dos achados acerca da epidemiologia e
etiologia do TDAH, este ainda é um transtorno de difícil análise, dado que não existe um teste psicométrico, neurológico ou laboratorial que por si
só dê o diagnóstico. Apesar de ser considerado por muitos como transtorno do neurodesenvolvimento, de origem biológica, há uma discussão
crescente sobre seus aspectos simbólicos, intersubjetivos e sociais. Objetivou-se com essa pesquisa investigar que aspectos psicossociais
favorecem o TDAH, contribuindo com as discussões acerca de sua etiologia em seus aspectos psicossociais, aproximando discussões da psicologia
social e da psicologia cognitiva acerca do transtorno e evidenciando os processos de patologização dos indivíduos. O TDAH tem sido um dos
psicodiagnósticos a contribuir com o processo de patologização, sobretudo por sua origem biológica, que muitas vezes favorece a falta de
discussão sobre os aspectos psicológicos e sociais envolvidos no transtorno, cabendo à psicologia promover o debate ampliado sobre a etiologia
do TDAH, unindo conhecimentos da área cognitiva e social, contribuindo tanto para o conhecimento científico na área, como também cumprindo
seu papel de ajudar as pessoas a diminuírem seu sofrimento mental e o sofrimento das interrelações, que sem dúvida o TDAH promove. Para isso,
utilizou-se a psicologia sócio-histórica, que se mostra como uma perspectiva crítica ideal para a construção de nossa proposta de investigação do
TDAH, não deslocado da realidade social que o produz e o categoriza, porém como fenômeno psicológico que fala da subjetividade, mas, também,
necessariamente da sociedade que a produz, teórica e metodologicamente alinhada à psicologia social crítica, que não reduz a leitura da realidade
ao que existe, mas conceitua e avalia as condições e alternativas subjetivas e concretas frente ao que está empiricamente dado. Para tanto, esta
investigação (em andamento) tem como procedimento metodológico a análise comparativa do TDAH como fenômeno que se constitui numa
relação dialética com o social e a história, e, naturalmente com suas configurações biológicas. A revisão da literatura terá como referência os
artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais tendo como referência (intercruzada) os seguintes descritores: TDAH, psicologia,
neurociências, social.
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RESUMO
Esta pesquisa visa mostrar o quanto as atividades de tecnologias leves realizadas nas unidades de internação feminina de uma instituição pública
de referência na atenção terciária em saúde mental impactam na vivência hospitalar de portadoras de sofrimento psíquico. Por tecnologias leves,
entendem-se as mais variadas intervenções terapêuticas: acolhida, escuta clínica e atividades ocupacionais e psicoterapêuticas que promovam
bem-estar e melhoria na evolução clínica dos sujeitos visando um cuidado mais humanizado, tendo em vista a gravidade dos transtornos psicóticos
para o sujeito em termos de ideação e/ou tentativas de suicídio (com ou sem sucesso letal); a cronicidade e limitações sociais, acadêmicas e
laborais; a alta incidência e prevalência epidemiológica e o risco que o portador em crise possa representar para si e para terceiros. O propósito
maior desta investigação firmou-se na avaliação da aplicação de tecnologias leves promotoras de bem-estar em usuárias de internação
psiquiátrica. Os sujeitos foram trinta usuárias que concordaram em participar voluntariamente do estudo a partir do conhecimento dos objetivos
da investigação e do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido e tiveram condições de responder ao instrumento do início ao fim. O número de
colaboradoras foi delimitado a partir do ponto de saturação das respostas. Os locais escolhidos foram as enfermarias de internação feminina e o
espaço da Terapia Ocupacional. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram diários de campo para a captação de aspectos não
verbais, entrevistas semiestruturadas realizadas durante o período de julho a dezembro de 2014 e o levantamento documental de prontuários de
cada colaboradora para auxiliar no processo avaliativo da evolução clínica com a aplicação das tecnologias leves. O método utilizado foi o de
narrativas por trabalhar com fragmentos e tessituras de singularidades. Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, seguindo o que é
preconizado na Resolução Federal 196/96, o projeto desta pesquisa foi submetido e aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(COMEPE/UFC -214/09). Os benefícios identificados no processo de análise dos dados foram inúmeros: sentimentos de acolhida e de
pertencimento, de alívio de inquietações quanto à indefinição do tempo de permanência na internação psiquiátrica e de angústias referentes à
saudade da rotina doméstica e da vivência familiar. Foi também constatado um significativo espaço para a receptividade empática e a escuta
terapêutica, facilitadoras de externalização de emoções como raiva, tristeza, alegria, inconformismo com a cronicidade e os relacionamentos
familiares e afetivos conturbados. Foi constatada, através das narrativas, que as tecnologias leves dos grupos vivenciais de Relaxamento, do Grupo
de Acolhida e do Grupo de Musicoterapia Som Saúde promoveram a redução de dores emocionais. Foi constatado igualmente a diminuição nos
quadros de agitação, agressividade e uma sensível melhoria no relacionamento interpessoal durante as atividades terapêuticas, não se
restringindo seus benefícios apenas ao tempo das mesmas, fazendo com que houvesse significativa evolução clínica e consequente alta melhorada
mais precoce. A relevância deste trabalho diz respeito à importância de como as tecnologias leves (representadas como atividades terapêuticas)
agem como notável recurso promotor de redução do estresse e de ressignificação de conflitos anímicos presentes no momento do período de
internação psiquiátrica, uma vez que estas tecnologias aliviam dores psíquicas a partir do espaço terapêutico de valorização dos discursos de
sujeitos socialmente excluídos e das vivências das usuárias, atuando a partir de dinâmicas não invasivas e de baixo-custo, fortalecedoras de
autoestima, o que acaba facilitando o processo de internação breve preconizado pela Reforma Psiquiátrica.
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RESUMO
A Psicologia Jurídica e Forense é um dos campos de atuação do psicólogo em maior expansão. Trata-se da atuação do psicólogo em diversos
setores no âmbito do judiciário com o objetivo de avaliar, e, como consequência desta, emitir laudos, pareceres e relatórios oferecendo ao juiz
subsídios para sua decisão. O psicólogo judiciário atua colaborando com a criação e efetivação de políticas de cidadania e direitos humanos, bem
como no processo de intervenção que possibilita a avaliação de características psicológicas de adultos, adolescentes e crianças que estejam
passando por processos judiciais em varas de família, infância, criminais, cíveis, entre outros. Neste contexto, os testes de personalidade são
grandes aliados na investigação pois propiciam ao profissional uma precisão maior na avaliação do indivíduo, dando uma visão mais ampla da
personalidade e seu funcionamento. Além destes, os testes neuropsicológicos também contribuem de forma significativa por permitir avaliar
comportamentos e desordens cognitivas de um indivíduo. Com o objetivo de investigar as contribuições dos testes de personalidade e
neuropsicológicos para pericia forense a pesquisa utilizou como metodologia revisão bibliográfica para identificar quais os testes são utilizados
com mais frequência nestas práticas, e quais as dimensões são investigadas. As pesquisas revelaram que na psicologia forense os testes de
personalidade mais utilizados são o Rorscharch, Zulliger, TAT, PMK e HTP com o objetivo de compreender a estrutura e dinâmica da
personalidade, bem como a existência de psicopatologias. Com relação aos testes neuropsicológicos os instrumentos utilizados com maior
frequência são as figuras complexas de rey e o wisconsin para avaliar as habilidades de organização visuo espacial, planejamento e
desenvolvimento de estratégias, capacidade de raciocínio e memória, permitindo através da investigação acessar informações necessárias dos
aspectos de funcionamento psicológico. A partir dos dados encontrados pode-se concluir que em se tratando da complexidade do tema e o
impacto que estas decisões podem gerar na vida do avaliado e em contraponto para a sociedade, a utilização de testes psicológicos e
neuropsicológicos são um instrumento de auxilio eficiente no psicodiagnóstico forense por tratar-se de um instrumento científico, e por permitir
avaliar o indivíduo de forma global.
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RESUMO
Duas problemáticas têm se mostrado frequentes na clínica psicanalítica e na cultura atual: a pobreza, suspensão ou vazio de pensamento e a
ausência de sonhos que mostram uma realização de desejo. Na análise de alguns cientistas e filósofos, se na modernidade o pensamento ocupou
um lugar primordial no investimento do indivíduo, no mundo contemporâneo em que o tempo para tristeza, dor e sofrimento deve ser abolido e
em que ser jovem, belo e ter uma boa performance tornou-se um imperativo categórico para todas as idades, o exercício do pensamento
encontra-se em baixa. Na análise de Birman, na passagem da modernidade para a contemporaneidade, o sonho como experiência transgressiva
de realização de desejo inconsciente vêm sendo subsumido por sonhos traumáticos, pesadelos, que despertam o sujeito num estado de angústia
intensa, diante das imagens pontuais e aterrorizantes que invade o seu sono. Tais problemáticas indicam ao analista que a dor e o sofrimento na
contemporaneidade exigem repensar o fazer clínico psicanalítico. Entende-se que para realizar esse projeto faz-se necessário numa primeira etapa
percorrer o discurso freudiano indagando sobre a relação entre pensamento e imagem. Vale observar que Freud enunciou em vários artigos que o
trabalho do sonho é transformar pensamentos em imagens, denominadas de imagens oníricas, pois nos sonhos experimenta-se toda a sorte de
coisas sob a forma de imagens visuais, e raramente, sob a forma de palavras ou ideias; e que o pensamento tem como função inibir algo originário
no vivente humano, a tendência aos excessos e à alucinação do desejo com as quais o psiquismo se depara em sua busca de satisfação. Pensar e
exercer um juízo exige do sujeito uma capacidade para lidar o desprazer ou para suportar a dor. Esse trabalho constitui um primeiro
desdobramento da pesquisa: o pensamento em um mundo de imagens técnicas. Tem como pretensão analisar a relação entre pensamento e
imagens oníricas nos sonhos de realização de desejo, e problematizar o que ocorre com essa relação nos sonhos que exibem um intenso nível de
angústia, os sonhos traumáticos. Utilizando-se da metapsicologia como metodologia de pesquisa, que articula clínica e teoria, pesquisa e método,
e tomando como referencial bibliográfico fundamental a obra de Freud, foi realizado um mapeamento clínico e conceitual da relação entre
pensamento e imagens oníricas. Do trabalho de pesquisa realizado, pode ser inferido que: - ao considerar o sonhar um modo de trabalho psíquico
que estabelece uma relação entre os registros do espaço e do tempo, Freud produziu uma outra leitura da experiência do sonhar no início do séc.
XX, rompendo com a leitura cientificista que considerava o sonho um subproduto da atividade cerebral; - as imagens oníricas expressam na forma
como se apresentam dispersas, anárquicas e sem sentido os pensamentos latentes ou inconscientes; - as imagens oníricas não remetem a coisa ela
própria, como concebida pela psicologia das imagens, mas a outras imagens endógenas formando uma cadeia de representações; - se nos sonhos
de realização de desejo as imagens são reguladas por uma temporalidade, nos sonhos que remetem a presença pregnante da dor, a
temporalização se faz ausente; - os pesadelos mostram um modo de funcionamento mais primitivo do psiquismo, em que uma energia desligada,
solta busca através da compulsão à repetição ganhar um destino no psíquico. A partir da análise dessas inferências pode-se concluir que a
temporalidade é uma das dimensões necessárias a ordem do pensamento e do discurso e que a ausência da dimensão temporal produz um
apagamento dos sonhos de realização de desejo e um predomínio de sonhos de angústia; e do trabalho de leitura de análises críticas de cientistas
sociais e filósofos sobre a transformação do pensar e do pensamento, que uma das marcas da experiência do sujeito contemporâneo é a
suspensão da temporalidade e fascínio pelas imagens técnicas.
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RESUMO
As questões étnico-raciais vendo sendo cada vez mais discutidas em nossa sociedade. O preconceito racial existe e acontece em
diversos lugares. Dada a insatisfação com a discussão do tema dentro do ambiente acadêmico, foi realizada uma pesquisa cujo objetivo é
despertar o interesse da comunidade acadêmica para a questão em foco e sinalizar com a mesma a importância de debater o tema. Foi
elaborado um questionário e aplicado em duas turmas de uma universidade: uma de Engenharia e uma de Psicologia. Cinquenta alunos
participaram da pesquisa, sendo vinte e nove alunos do curso de Engenharia e vinte e um alunos que cursam Psicologia. Em breve
análise dos dados e obteve-se algumas respostas com a pesquisa. Não somente alunos negros e pardos já sofreram algum tipo de
preconceito, mas brancos também são alvos de discriminação racial. Em ambos cursos foram encontrados alunos que sofreram
preconceito por causa da sua cor. Ao questionamento sobre se os estudantes consideram importante o debate do tema, foram obridas
as seguintes respostas: a maioria dos alunos do curso de Engenharia sinalizou que não é importante discutir sobre o preconceito racial,
enquanto alunos de Psicologia consideram muito importante a discussão. Essa diferença foi percebida por se tratar de um curso de
exatas e outro voltado para humanidades. Quase 100% dos estudantes que participaram da pesquisa afirmaram não ter discutido sobre o
assunto em nenhum disciplina do curso. Quando todos os dados forem tabulados, será feita uma exposição com os resultados obtidos na
pesquisa. Esta pesquisa ainda se encontra em andamento, na fase de tabulação de dados. Percebe- se a importância desse estudo para
superação da discriminação racial.

Titulo:

Prevenção ao uso de drogas nas escolas, o cão como um novo dispositivo de promoção de saúde

Autor(es) Ariana Barbosa; Renata Vetere
E-mail para contato: vetere.renata@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): psicologia, promoção de saúde, prevenção uso de drogas

176

IES: FSMA

RESUMO
O fenômeno das drogas envolve múltiplos aspectos, tais como: psicológicos, sanitários, educativos, políticos e sociais, exigindo integralidade de
saberes no que se refere a ações preventivas, de controle e de tratamento. Nas últimas décadas, o uso indiscriminado de substâncias psicoativas
lícitas e ilícitas tem causado impacto negativo em nível individual e social, estando diretamente relacionado ao aumento da criminalidade,
marginalização e violência. O consumo de substâncias por parte da população jovem vem representando um grave problema mundial de saúde
pública. No trabalho preventivo ao uso de drogas junto à população jovem, a escola ocupa lugar de destaque. Para além do contexto familiar, a
escola é o primeiro lugar onde a criança estabelecerá novo contato com o mundo. Além da aquisição do aprendizado formal, a escola é um espaço
de construção e consolidação de vínculos entre alunos e educadores, identificações, desenvolvimento de recursos saudáveis para adaptar-se ao
meio e suporte social, tais aspectos transcendem a simples relação pedagógica, tornando o ambiente escolar um local, por excelência, de
formação de sujeitos. Por isso, a escola foi o local escolhido para a realização do presente estudo que se refere à um programa de prevenção ao
uso de drogas. A questão que deu origem à pesquisa foi: “É possível conscientizar crianças sobre o tema das drogas de forma lúdica e prazerosa”?
A pesquisa teve como objetivo promover um trabalho lúdico com amplo foco preventivo, educativo e social, de maneira que se possa promover
reflexões e discussões acerca da temática das drogas, para que assim, possa ser iniciado um processo de auto- conscientização das conseqüências
do uso abusivo das drogas licitas e ilícitas. O estudo foi realizado com crianças entre 06 e 11 anos, nas escolas municipais de Casimiro de Abreu-RJ,
no período de agosto de 2013 a novembro de 2014. Foram utilizadas estratégias metodológicas lúdicas e dinâmicas, as quais mostram-se
inovadoras no contexto das estratégias de prevenção ao uso de drogas. Inicialmente havia uma apresentação sobre as drogas e as consequências
do seu uso em forma de contação de histórias, usando vídeos, músicas e violão. As apresentações eram interativas, possibilitando a troca de
informações com os alunos ao longo da ação. A partir de uma parceria com o Departamento de Operações com Cães de Casimiro de Abreu (DOC),
a apresentação era finalizada com um cão treinado para detecção de entorpecentes, que fazia uma pequena atuação procurando pelas drogas
escondidas nas caixas, possibilitando às crianças, além de refletirem sobre o tema proposto, interagirem com o animal, que funcionava como um
instrumento facilitador e atraente. Os resultados apontam que o cão é um facilitador na atuação preventiva ao uso de drogas, tendo sido
percebido nas reações das crianças durante os encontros e na fala delas, mesmo no intervalo de meses após a ação. Os pais também relataram o
entusiasmo dos seus filhos, que contavam em casa detalhadamente a experiência vivenciada com o cão, possibilitando assim, uma discussão sobre
as drogas em outros espaços. Através de relatos espontâneos e particulares das próprias crianças, percebeu-se que as mesmas faziam uma
conexão do tema às suas vivências sociais com familiares e amigos, quando as mesmas traziam exemplos de usuários de drogas conhecidos.
Concluindo, esta estratégia de promoção de saúde possibilitou que a ação educativa acerca das drogas fosse algo prazeroso e divertido para as
crianças. Além da conscientização, verificou-se que elas estendem a discussão para além da escola, levando a temática para suas casas, atuando,
assim, como multiplicadores no seu contexto social.
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RESUMO
Considerado uma das grandes instituições culturais do Brasil, o futebol é capaz de influenciar a identidade nacional, produzir e disseminar valores
e emoções por toda a sociedade brasileira. No contexto atual, a condição psíquica tem sido considerada como um dos fatores determinantes e
influentes na performance do atleta. Não é surpresa que o atual e crescente reconhecimento de Psychological Skills Training (PST ou Treino de
Habilidades Psicológicas, tradução livre) fez com que a procura destas técnicas, nem sempre baseada em dados científicos, aumentasse. Ainda
assim pesquisas relacionadas a intervenções psicológicas em relação ao atleta do futebol brasileiro são incipientes. Nesta perspectiva, o presente
trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica de artigos sobre a aplicação de técnicas cognitivas e comportamentais baseadas em PST, mindfulness
e flow, com a finalidade de trazer informações para auxiliar e tornar possível a aplicação de tais técnicas em atletas de futebol a fim de auxiliar no
desenvolvimento da performance destes. A pesquisa foi realizada nas respectivas bases de dados: MedLINE, HumanKinetcs, PsychoINFO, LILACS e
SciELO. Foram considerados textos que continham a Psicologia Cognitivo Comprtamental como referencial teórico e que citassem o uso de
técnicas que incluíssem PST, Mindfulnesse flow, por promoverem um aprimoramento psíquico com potencial para elevar o rendimento de atletas,
através do desenvolvimento da percepção o mais isenta possível de distorções cognitivas e distrações, além de prepará-lo para focar no “aqui e
agora”, permitindo viver as experiências presentes de forma mais completa, com mais prontidão e flexibilidade mental. Foram pesquisadas as
palavras-chave: Mindfulness, esporte, sports, performance, psicologia esportiva, sports psychology, psicologia do esporte, PyschologicalSkills
Training, Flow. Foi constatado que Mindfulness e práticas de meditação relacionadas contribuem para o aumento de tecido e de ativação em
regiões cerebrais que envolvem atenção, percepção, memória e empatia, sugerindo-se contribuição de tais práticas para aumento de níveis de
funcionamento psicológico. Dados de outra pesquisa sugeriram que a desaceleração cardíaca em golfistas estava relacionada a superiores
resultados no Golfe, e que esta desaceleração foi fortemente influenciada por processo atencional e por foco do que ausência de atividade motora
propriamente dita, sugerindo que os mais propensos para a tarefa em termos de Mindfulness teriam performances superiores no Golfe. Outro
estudo analisou mais de 100 estudos empíricos em relação à eficácia do PST e constatou que apenas quatro deles possuíam critérios de design e
metodologia adequados em termos científicos, sendo que apenas um mostrou aumento de performance. Outro estudo feito com mais de 36
jovens nadadores de elite, de diferentes estilos de nado, mostrou um significativo aumento de performance após a aplicação de um programa PST
com duração de 7 semanas, porém este estudo não teve um grupo de controle. Outro estudo abordou a aplicação de um treino Mindfulness de 12
semanas em dois atletas de modalidades distintas que demonstraram significativas melhorias em seus resultados e índices individuais, indo de
encontro com o que era tido como resultados esperados por ambos, porém este estudo não forneceu dados conclusivos acerca da efetividade da
intervenção. Conclui-se, portanto, que em função das evidências, a preparação psicológica é, de fato, um dos fatores determinantes do alto
desempenho e que PST, Mindfulness, flow e práticas de meditação relacionadas podem contribuir para auxiliar o desenvolvimento da
performance de atletas profissionais, justificando-se a realização da presente pesquisa e de possíveis pesquisas aplicadas no futuro a fim de
atender critérios para garantir o aumento de confiabilidade nos dados e nos resultados obtidos.
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RESUMO
A presente pesquisa de Iniciação Cientifica destaca a relação família e usuário de álcool no âmbito da história parental, observando a repetição do
hábito entre gerações e particularidades da convivência existente entre os membros. A função da família é prover e proteger os membros,
constituindo referência identitária e compreendendo continente de apoio psíquico e físico. A hipótese do estudo é que o contexto familiar pode
representar uma possibilidade de risco para o início do uso de álcool, estando associado aos conflitos, à violência, à privação afetiva, aos mal
entendidos, aos prejuízos na comunicação. O objetivo do estufo foi analisar a relação entre o familiar e o usuário de álcool, observando a
repetição do uso na história geracional e os conflitos internos relacionados à função materna e paterna no cuidado dos filhos. Através de uma
investigação qualitativa, foram entrevistados 15 familiares de usuários durante um ano. Utilizou-se de um questionário-inventário com perguntas
relativas aos dados socioeconômicos e culturais e outras relacionais. Trabalhou-se com a análise de conteúdo e a saturação de informações. O
familiar identificado na entrevista, na sua maioria, era genitor ou filho de usuários. O uso de álcool é observado como um hábito comum e a
história geracional (avós, filhos e netos) evidencia a repetição do uso de álcool por compreender um comportamento cultural e partilhado na
família. O olhar do familiar sobre o usuário: Particularidades habituais, a convivência é marcada por períodos alternados de “boa convivência” e
“momentos ruins a péssimos”, que são impactados após o uso da bebida. Os momentos ruins de convivência são caracterizados por situações de
falta de diálogo, brigas, discussões, relacionamentos atribulados e ausência materna, no sentido de o grupo não significar um apoio; Rotina da
família em casa: se caracteriza, predominantemente, por uma distância afetiva, rotina de conflito e tensão, com sobrecarga de tarefas seja de
trabalho externo ou doméstico. Presença de momentos entediantes. Relação entre membros- tratamento paradoxal: Embora nos relatos, os
entrevistados mostrem a existência de uma boa convivência, há uma distância afetiva. Outra situação paradoxal é a tentativa de diálogo que é
entendida como uma intromissão e, muitas vezes, termina em briga. Relação entre pais e filhos: se estabelece com limites não muito bem
definidos. Geralmente, há certa omissão e até negação de atos observados como inadequados ou inapropriados. Efeito do álcool na família: a
maioria dos familiares de usuários não bebe e aqueles que usam mostram que o hábito afeta o relacionamento com filhos e cônjuges de maneira a
produzir algumas inseguranças. Por outro lado, nos momentos em que o familiar entrevistado fez uso de álcool, os familiares se sentiram
chateados, tristes. Outros, de maneira contraditória, se sentiram felizes por entenderem o uso como um hábito festivo. Pensamentos e
sentimentos existentes: Sentimento de vazio, fuga da realidade e dos problemas, desgosto, angústia, desilusão, insatisfação, tristeza, carência
afetiva. Há contraponto com curiosidade, busca de prazer e descontração. O uso de álcool é um hábito cultural e geracional na família, mas que
encobre sentimentos e pensamentos dissociados e paradoxais sobre convivência. Observamos um crescente apagamento das emoções e do afeto,
que endossam a dificuldade de expressão do sujeito no grupo e vice-versa. O acúmulo de problemas e conflitos e não elaboração dos mesmos
compreende outro ponto de limitação da condição de estar junto. Esta pesquisa endossa informações anteriores investigadas, mas alerta para a
precariedade de trabalho psicológico com famílias na atenção básica. Proporcionar um espaço de expressão e incluir o psicólogo em visitas
domiciliares na Estratégia de Saúde da Família, de maneira continuada, compreenderiam fatores de prevenção e ao mesmo tempo de promoção
de saúde da família.
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RESUMO
Given the noticeable growth of the practice and technological sophistication of video games for leisure, studies have reported some advantages
and disadvantages of this habit. However, current studies have failed to link the relationship between playing video game and having problematic
consequences such as impaired cognitive processes, in particular the reasoning. Exposure to several different stimuli is a key element in cognitive
processes development and the overpractice of video game might compromisse the exposore to these diverse stimuli. In the present study, it was
identified 100 students, aged between 16-17 years old, who were considered problematic video game players according to the Problem Video
Game Playing (PVP). In PVP scale, it is considered a score of at least five positive responses so there is a problematic use of hypothesis. These 100
young people were submitted to several tests: verbal reasoning, abstract, spatial, mathematical and mechanical, according to the battery of
reasoning tests - 5 (RPA-5). A group of 100 young people, aged 16 and 17 yearls old, who does not practice video games or had no problematic
use, was used as control. The range of results Problem Video Game Playing (PVP) showed Pearson correlation coefficient of 0,78 , with a
statistically significant difference (p < 0.05), and Cronbach's alpha 0.65. The scale PVP issues, students with at least five positive responses, more
often chose the items I, III , VI and IX , which are related to restlessness, loss of control and problems in the family or school setting. Items VI and IX
also high incidence in the population with scores below five. Results have shown that 60% of problematic players scored lower than their nonproblematic pairs in the RPA-5 tests. Based on these data, it was concluded that the intense use of video games may lead to a lack of interest in
other activities interfering in sustained attention and causing disruptions in different areas of cognitive development.
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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 regiões geográficas e com diferentes níveis
de gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas, inclusive de profissionais psicólogos. Este
estudo teve por objetivo compreender o fenômeno da violência nas escolas e a atuação do psicólogo neste contexto, a partir de uma revisão
sistemática da literatura. Para tal, foram realizadas buscas iniciais nas plataformas SCIELO, PEPSIC e Google Acadêmico, através das palavras
chaves “Violência escolar”, “Psicologia na escola”, “Bullying na escola” e “Psicólogo escolar”. Foram analisados vinte e dois artigos e as análises
foram balizadas por questões norteadoras. As questões que nortearam a pesquisa foram: definição de violência escolar, suas principais tipologias e
possíveis ações para enfrentar e prevenir o fenômeno. Quanto aos resultados, foi possível notar que geralmente a violência escolar é entendida
como interpessoal e física, que os estudos sobre este tema costumam se direcionar para as escolas públicas e os envolvidos nas pesquisas são os
estudantes, em sua maioria, crianças e adolescentes entre seis e dezesseis anos de idade. Os estudos não fazem menção ao profissional de
psicologia como elemento importante para atuar na prevenção e no enfrentamento à violência escolar e os referenciais teóricos utilizados nas
pesquisas geralmente são de cunho sociológico ou pedagógico. Apesar das análises ainda serem incipientes, talvez já seja possível apontar que a
apropriação destas discussões possa ser interessante para incitar problematizações a respeito da violência que ocorre no âmbito escolar e da
atuação do psicólogo neste contexto.
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RESUMO
Devido ao seu alto índice de incidência e de mortalidade, o câncer de mama tem sido objeto de grande preocupação em todo mundo. No Brasil, o
câncer de mama representa a segunda neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres, sendo a primeira causa de óbito desta população.
Atualmente a mamografia (2D) desempenha um papel importante na detecção precoce do câncer de mama, onde uma quantidade de tecido
fibroglandular presente na mama tem relação direta com a densidade mamográfica. Quando existe uma alta densidade na imagem, pode haver
uma dificuldade na detecção de lesões malignas, pois ocorre a sobreposição de tecido. Dessa forma, faz-se necessário a utilização de uma nova
técnica de imagem que possa detectar lesões, as quais não são visualizadas no exame de mamografia denominada de Tomossíntese Digital da
Mama (TDM-3D). Esta técnica reduz os efeitos da sobreposição do tecido da mama, podendo oferecer uma melhor caracterização dos achados
mamográficos e diminuindo a necessidade de incidências complementares adicionais. Entretanto, este método produz maior consumo de tempo
na realização do exame, e com isso maior dose de radiação. Com a necessidade da otimização para obtenção de uma imagem adequada com
menor dose na paciente, este trabalho teve como objetivo avaliar o Kerma no ar na Superfície de Entrada (ESAK) e a Dose Média Glandular (DG)
em uma amostra de pacientes de uma Instituição Privada do Rio de Janeiro. A qualidade da imagem também foi avaliada. O resultado foi
comparado com o nível de referência estabelecido pela Portaria 453 do Ministério da Saúde. Inicialmente, foram avaliados os valores de ESAK e
DG de 100 pacientes selecionados aleatoriamente, num total de 400 imagens mamográficas. Os valores de dose foram coletados a partir das
informações fornecidas pelo próprio console. Na avaliação da qualidade da imagem sob os parâmetros físicos foi utilizado o simulador de mama
do Colégio Americano de Radiologia (ACR). Foi obtido um valor de ESAK médio para espessura de mama de 45 mm igual a 13,89 mGy.
Comparando os resultados encontrados com o valor de referencia (igual a 10 mGy), o valor de ESAK foi superior em 38,9% ao limite recomendado
para uma espessura de 45 mm. Na DG pode-se observar que para uma espessura da mama comprimida de 50 mm, o valor da DG variou de 1,07 e
6,62 mGy, encontrando como valor médio igual a 3,40mGy. Com relação à qualidade da imagem, os objetos de testes microcalcificações, nódulos
e baixo contraste atenderam as exigências estabelecidas pela Portaria 453. Os resultados preliminares encontrados demonstraram que os ESAK
não estão dentro dos valores apresentados em recentes publicações internacionais, assim como permitiu verificar quais os critérios técnicos
devem ser modificados/melhorados para que otimização da dose. Estes resultados permitirão desenvolver Programas de Otimização de toda a
prática mamográfica.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo geral conhecer a forma pela qual são efetivadas as medidas socioeducativas sem restrição de liberdade no
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), do Município de Araruama. Como objetivos específicos: a) Traçar um breve perfil
socioeconômico dos adolescentes atendidos; b) Levantar os delitos cometidos; c) Conhecer os objetivos da atuação profissional e as estratégias
adotadas para o alcance desses objetivos; d) Averiguar se os recursos materiais e humanos são suficientes; e) Identificar como a equipe se organiza
para atuar; f) Conhecer a avaliação que os profissionais fazem sobre os resultados alcançados. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa
e de cunho descritivo. No trabalho de campo foram entrevistadas a assistente social e a psicóloga, integrantes da equipe técnica, e consultadas as
fichas dos adolescentes atendidos, no período entre janeiro a setembro de 2014. No que se refere ao perfil do grupo investigado, a análise dos
dados sinalizou de forma contundente uma questão de gênero, uma vez que dos vinte adolescentes que cumpriram medida socioeducativa no
período citado, dezoito eram do sexo masculino contra dois do sexo feminino. A média de idade correspondeu a 16 anos. No que se refere à
composição familiar, verificou-se que grande parte residia somente com a mãe. Quanto à frequência escolar, constatou-se que a maioria apenas
comparece à unidade de ensino, com pouco aproveitamento escolar. No tocante a relação de trabalho, predominou a parcela que não exerce
nenhum tipo de atividade laborativa, sendo que a maioria não está incluída em atividades extraescolares/cursos/capacitações etc. A renda mensal
das famílias varia de um a dois salários mínimos. No que concerne aos atos infracionais,o tráfico de drogas foi prevalente, seguido do porte ilegal
de arma, o roubo/furto e “estupro de vulnerável”. A pesquisa revelou que quase todos os adolescentes não são reincidentes. De acordo com as
profissionais entrevistadas, são multicausais os motivos que os levaram a praticar o ato infracional: curiosidade, ausência paterna e ociosidade se
destacaram. Os objetivos da medida socioeducativa é responsabilizá-los quanto aos seus atos, sem punir, trabalhando de forma reflexiva. Para
tanto, a metodologia de trabalho desenvolvida para o alcance desses objetivos inclui três fases: inicial, intermediária e conclusiva. No que tange
aos recursos humanos, verificou-se que a equipe é mínima, necessitando, ainda, de quatro profissionais de nível superior ou médio para
abordagem com os usuários. O espaço e materiais básicos de trabalho são satisfatórios. Demais dificuldades foram apresentadas: a falta de
pedagogo; dificuldade de parceria com locais para o cumprimento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); falta de veículo para
realização de visitas e, ainda, o envolvimento com as drogas e lealdade dos adolescentes com o tráfico, considerados grandes empecilhos para a
superação da situação. A família, cuja participação deveria ser fundamental nesse processo, está igualmente fragilizada. Assim, as medidas têm
pouca efetividade, apesar do comprometimento dos profissionais envolvidos. Foi perceptível a contradição existente entre o que é planejado pela
equipe e o que é realmente executado, pois a baixa assiduidade dos adolescentes para o cumprimento da medida de PSC demonstra a dificuldade
da equipe em lidar com a situação. Para tanto, um maior entrosamento com instituições da sociedade civil e governamental em busca de outras
estratégias de ação seria salutar.
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RESUMO
A presente tese analisa as possibilidades, tensões e desafios para a garantia da direção ético-política do Serviço Social na iniciativa privada. Para
tanto, considera-se a formação do assistente social inserida no contexto da mercantilização da educação superior, buscando apreender quais os
rebatimentos que as políticas de privatização produzem no processo de formação desses profissionais. O estudo justifica-se pelo vertiginoso
crescimento de cursos de Serviço Social no Brasil e, em especial, em Pernambuco, especificamente em instituições de ensino superior (IES)
privadas. A perspectiva teórico-metodológica desta investigação fundamenta-se na dialética materialista e histórica, a partir de uma análise do
tipo qualitativa. Foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e de campo, que consistiu em entrevistas com docentes do curso de Serviço Social
e direção acadêmica da Faculdade Estácio FIR. As entrevistas e documentos foram organizados no programa N’vivo. Os resultados demonstraram
que as ações realizadas pelo curso de Serviço Social disputam uma direção contrária à lógica do sistema capitalista, na sua versão neoliberal, e de
educação como mercadoria. Os princípios que fundamentam essa direção são norteados pelas diretrizes curriculares da formação em Serviço
Social e pelo Projeto Ético-Político defendido pela profissão. Os maiores desafios do seu corpo docente estão em tensionar para que não ocorram
práticas que, na defesa do lucro fácil, inviabilizem a formação em Serviço Social, a exemplo, da redução de carga horária dos professores, do
esvaziamento de carga horária das disciplinas; da otimização das turmas; da flexibilização da estrutura curricular; do oferecimento de disciplinas
online em substituição às presenciais. Na perspectiva da direção acadêmica da gestão da Estácio FIR, o desafio fundamental está no chamado
“idealismo” que a profissão assume, a partir da opção por uma formação crítica, fundamentada na teoria marxista. Contrapomo-nos a esta
perspectiva por considerar que o materialismo histórico apresenta-se como instrumental teórico que mais tem condições “reais” de analisar as
contradições da sociedade atual e seus desafios. Conclui-se que as possibilidades de ação prática coerente com as diretrizes curriculares são
factíveis, mas muito mais desafiadoras. Especialmente pelas contradições que fundamentam uma formação crítica na iniciativa privada. Nesse
sentido, observa-se que os espaços devem ser ocupados pela categoria coletivamente, sobretudo pelas normativas das entidades representativas
da categoria. Na Faculdade Privada, temos que “tensionar estrategicamente” para garantir a formação de qualidade, exigindo Pesquisa e Extensão,
Estágio Supervisionado em conformidade com a Política Nacional de Estágio, bem como, dar condições para que o Trabalho de Conclusão de
Curso seja coerente com a perspectiva crítica e a direção ético-política assumida pela profissão, formando profissionais que, na sua prática, sejam
capazes de contribuir com o fortalecimento de um projeto profissional que tem como telos a superação da ordem vigente.
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RESUMO
A questão da redução da maioridade no Brasil tornou-se alvo de questionamentos e está sendo colocada como solução para redução da violência
praticada por adolescentes. Contudo, deve-se considerar que essa violência é multicausal por receber influência da cultura, da política, da
economia e também de aspectos psicológicos e sociais no qual esses atores estão inseridos. Considerando os marcos legais, e os determinantes
históricos e sociais das propostas de redução, objetivou-se com a pesquisa analisar se a redução da maioridade penal no Brasil poderia inibir o
aumento do número de atos infracionais. Para tanto, utilizou-se a pesquisa documental e bibliográfica que permitiu conceber a maturação dos
conhecimentos, das práticas e dos conceitos. Em conformidade com a Constituição vigente e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
considera-se adolescente quem possuir idades entre 12 e 18 anos. Soma-se a isso a ratificação do Brasil em documentos internacionais que
garantem proteção e legislação especial a esse público, bem como a criação do Sinase em 2012 que orienta a execução das medidas
socioeducativas. Considerando o cenário das penitenciarias do país, é inconcebível supor que esse seja o local ideal para adolescentes que, de
acordo com o ECA, estão em fase de desenvolvimento e por isso não podem ser criminalizados. A redução da idade penal deixará clara a
ineficiência do Estado em garantir a efetivação do marco legal protetivo criminalizando os adolescentes e reforçando uma política carcerária,
autoritária e discriminatória. A problemática da redução da maioridade penal suscita grandes debates na sociedade devido ao aumento da
violência e da criminalidade, que de acordo com alguns atores sociais, está sendo promovida pelos adolescentes. Por ser um tema que interessa a
sociedade como um todo, surgem opiniões contra e também a favor da redução que, na maioria das vezes é carregada de preconceitos. O
adolescente, quando autor de ato infracional, de acordo com o que prevê o Estatuto é submetido ao cumprimento de medida socioeducativa que
tem por finalidade sua reinserção social por meio de um viés pedagógico, pois a legislação especial, assim como a aplicabilidade de tais medidas
deve ser condizente com sua situação de pessoa em desenvolvimento. Embora os adolescentes sejam inimputáveis perante o Direito Penal, eles
respondem pelos atos ilícitos de acordo com o ECA que prevê medidas socioeducativas que vão desde advertência até a internação por um
período máximo de três anos. Assim, é extremamente necessário desmistificar a ideia de que inimputabilidade é sinônimo de impunidade. É
necessário que a sociedade exija ações que implementem o ECA em sua totalidade, pois a redução da maioridade penal representa uma medida
higienista, imediatista e conservadora que servirá para ofuscar a ausência do Estado na vida desses jovens. Além disso, é necessário ponderar que
a problemática do ato infracional espraia-se no campo político, econômico e social e que antes de ser “opressor” o adolescente é oprimido e
vitimado pelo sistema e pela violência estrutural.

Titulo:

Representação social e cuidado paliativo

182

Autor(es) Frossard, Andrea
E-mail para contato: deafrossard@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): representação social, cuidado paliativo, serviço social

IES: UNESA

RESUMO
Este artigo tem como objetivo abordar uma área de atuação médica, qual seja: o Cuidado Paliativo. Trata-se de uma área envolta em tabu e
desconhecida da população em geral, carecendo assim, de um canal de comunicação adequado entre as instituições de saúde e os seus usuários.
O presente estudo pretende dar centralidade à linguagem no processo de trabalho dos profissionais de saúde, uma vez que as representações
negativas sobre a finitude humana obstaculizam o acesso adequado aos serviços de cuidados paliativos. É notório que as múltiplas
funcionalidades das mídias sociais podem proporcionar o estabelecimento de novos canais de relacionamentos entre as instituições de saúde e
seus usuários. Nesta direção, destaca-se a importância da utilização do prontuário eletrônico, o uso das redes sociais visando à difusão de
conhecimentos em Cuidado Paliativo e os inúmeros caminhos que as mídias sociais podem proporcionar para o alcance de boas práticas em
saúde. O ponto de partida do estudo é a compreensão da categoria analítica representação social, baseado nos estudos de Baktin e Lefevre, e
consequentemente, o manejo das categorias operacionais a ela inerentes, ou seja, as concepções de saúde/doença. A análise dos conteúdos
multimídias como documentos de pesquisa qualitativa proporcionou um registro das ações temporais e dos acontecimentos reais. Tornou-se
possível a confluência entre textos escritos e imagens para análise de conteúdo visando à identificação de temáticas relevantes. Realizar uma
análise temática requer o conhecimento dos núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência de um
determinado assunto é representativo para o objetivo analítico pretendido. Desse modo, através da observação participante, da análise de
documentos impressos e digitais, bem como, das entrevistas com profissionais de saúde envolvidos nos processos vinculados à "porta de entrada"
(enfatizam-se as entrevistas iniciais médicas e sociais, em oncologia, no período de transição entre a possibilidade de cura e a paliação do
paciente), viabilizou-se o processo de identificação dos núcleos temáticos significativos. Os resultados evidenciaram as temáticas: o prontuário
eletrônico: dilemas e perspectivas; o facebook e os diálogos sobre a morte e o morrer; processo de trabalho em cuidados paliativos e inovação e,
finalmente, o Serviço Social e a linguagem criativa.
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RESUMO
Este estudo resulta da pesquisa realizada para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social na Faculdade
Estácio do Recife. Reflete sobre o Projeto Ético Político do Serviço Social e as influências/particularidades das ações da sociedade civil frente à
conjuntura de crise do capital no governo Dilma. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é identificar as bandeiras de lutas da sociedade civil que
contribuem e fortalecem o Projeto Ético Político do Serviço Social nessa conjuntura de crise. Considerando o objeto a ser desvelado, optou-se pela
dialética marxiana por ter como suporte fundamental a análise crítica da sociedade capitalista. A pesquisa tem abordagem qualitativa e é do tipo
exploratória e com proposta de análise metodológica de natureza bibliográfica e netnográfica (constitui-se como uma relação de troca entre a
sociedade, cultura e novas tecnologias, tendo como principal fonte documentos da Internet). Nesse contexto, no presente trabalho, a fonte
documental principal foi o site oficial da ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não Governamental. Os resultados parciais indicaram que
as bandeiras de luta da sociedade civil têm total afinidade com os princípios do Código de Ética do Assistente Social e em consequência podem
fortalecer o Projeto Ético Político do Serviço Social. Observou-se que a categoria profissional deve ampliar a visibilidade do projeto de sociedade
do Serviço Social, que pode tanto ser fortalecido pelas bandeiras de luta da sociedade civil organizada como pode fortalecer tais bandeiras.
Conclui-se que, considerando a crise do capital e os desafios postos ao Projeto Ético-Político do Serviço Social na atualidade, o presente debate se
constitui fecundo para a definição de estratégias coletivas que tenham como principal fundamento a luta pela manutenção e garantia de direitos
historicamente conquistados e como telos último a busca pela emancipação humana apregoada pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social.
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RESUMO
O direito da Criança e do Adolescente fundamenta-se na Doutrina da Proteção Integral, o qual os considera sujeitos de direitos, e não mais
“objeto” de proteção – perante a lei. Com base nessa determinação o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA,
criado pela Lei n. 8.242 - 1991 é o órgão responsável por tornar efetivo os direitos, princípios e diretrizes contidos no ECA. Pautados por essa
resolução a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos / Divisão de Criança e do Adolescente da Prefeitura Cidade do Recife - PE
(SDHSC/DCA- PCR-PE) desenvolve ações articuladas, a partir da execução de projetos com a rede de apoio à criança e adolescente. A partir dessa
realidade a presente pesquisa teve como objetivo principal realizar uma análise das ações desenvolvidas pela SDHSC/DCA- PCR-PE, a fim de
compreender como as mesmas atendem ao princípio da proteção e garantia de direitos desses sujeitos no município. Como instrumentos de
coleta de dados empíricos foram realizadas entrevistas semi–estruturadas, com os sujeitos diretamente envolvidos nas ações da política. O
percurso metodológico da pesquisa foi estabelecido em três etapas. A primeira etapa classifica-se como exploratória, na direção de um dos
objetivos específicos do projeto: Realizar uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o objeto de pesquisa, que se constitui em espaço de
atuação profissional do Serviço Social, as políticas públicas e a garantia de direitos da criança e adolescentes. Nesse sentido, foi realizado um
levantamento bibliográfico e documental e em seguida procederam-se as sistematizações do conteúdo. Na segunda etapa da pesquisa, foram
realizadas as entrevistas semi-estruturadas, a sistematização e o início das análises. O método de análise utilizado neste estudo possui caráter
qualitativo. A análise temática do material coletado vem sendo realizada com base na análise de conteúdo. A pesquisa encontra-se em sua
Terceira Etapa: e os resultados analíticos permitem o alcance parcial do 2º objetivo específico proposto no projeto de pesquisa: Identificar as
ações desenvolvidas pela SDSDH/DCA-PCR. As ações desenvolvidas abrangem as seis RPAS (Regiões Políticas Administrativas) do Recife e são
divididas em demandas internas e externas ao órgão. As demandas internas focam-se no Programa Direitos Humanos nos Bairros e o
Fortalecimento de participação da equipe da Divisão da Criança e do Adolescente em Redes e Fóruns e as externas são demandas provenientes das
necessidades da sociedade que solicitam ações educativas junto ao mais diversificado público como Escolas, Centros Comunitários, Postos de
Saúde. Todas as ações desenvolvidas são focadas diretamente para as situações em que o direito da criança e do adolescente possa vir a ser
violado a exemplo da Exploração do Trabalho Infantil; Violência e Exploração Sexual; Violência Física; Tráfico de Pessoas; Negligência. A
implementação dessas ações preventivas ocorrem através de rodas de diálogo, debates, palestras, capacitações, as quais são realizadas em
escolas, postos de saúde, instituições, e em campanhas (mobilizações) em grandes eventos. Nessa ocasião, distribui-se o material educativo, como
folders, cartilhas e afins. É importante salientar que, embora haja uma grande mobilização por parte dos profissionais da SDSDH/DCA-PCR para
cumprir a demanda de trabalho, existem vários entraves que dificultam a efetivação satisfatória de acordo com o que é programado. Entre eles se
destacam: a pouca mão de obra designada a realização das ações práticas; dificuldade em conseguir multiplicadores para as ações, nos locais onde
são feitas as atividades de sensibilização; pouca estrutura de espaço físico e de material para execução dos trabalhos. A pesquisa de natureza
qualitativa encontra-se, em sua terceira e última etapa, fase em que se está aprofundando a análise das categorias de estudo fundamentando-se
na teoria crítica.
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RESUMO
Há algumas décadas já se tornou evidente o esgotamento da ideia de forma associada à linguagem simbólica, no sentido de uma expansão da sua
natureza fundamentada nas novas realidades contemporâneas e suas formas de interação. Alguns autores reforçam a ideia de um esgotamento da
forma como categoria e suas abordagens simbólicas, figurativas e formalistas e ressaltam a importância de aspectos dinâmicos e contextuais na
concepção da forma. Há ainda uma interpretação que se alinharia à ideia de que a forma deve responder ao lugar e ao programa a partir de
mecanismos próprios. Nesse sentido, esse trabalho pretende discutir essa problemática através da obra de dois autores, Tadao Ando e Renzo
Piano, que exploram a composição do volume do edifício de forma associada à paisagem, ou seja, suas possibilidades visuais a partir do interior do
edifício e dos percursos no edifício, enfatizados através de limites tênues configurados por peles que destituiriam a ideia de forma como categoria
primeira e recortes que criam enquadramentos. Por outro lado, os arquitetos em questão apresentam abordagens distintas da mesma
problemática e métodos projetuais diferentes. Esse trabalho tem como objetivo identificar as distintas formas de abordagem dessa problemática
a fim de apresentar possibilidades de aproximação da questão e aplicações no projeto de arquitetura. A obra de Tadao Ando tem como
especificidade a ênfase dada a íntima relação entre a composição geométrica do edifício e o lugar, constatada pela percepção do visitante ao estar
no ambiente. Essa valorização do espaço concreto, efetivo da paisagem é notada através de percursos que se associam a enquadramentos da
paisagem configurados pela forma do edifício e suas aberturas, constituindo uma ideia do lugar como experiência viva e real. A obra de Renzo
Piano tem como especificidade a ênfase dada aos elementos como peças de um sistema de montagem que agrega elementos estruturais e “peles”
(elementos vazados na fachada e cobertura dos edifícios) que parte da interpretação do edifício como um conjunto de fragmentos que não
somente interagem entre si como parte do sistema construtivo, como também se relacionam com o entorno, expressam características culturais
locais ou mesmo morfologias presentes no contexto urbano. A pesquisa se fundamenta em análises de projeto através de pesquisas iconográficas,
desenhos técnicos e textos acadêmicos e se mostra pertinente por abordar duas questões extremamente exploradas na produção arquitetônica
contemporânea: a relação com a paisagem e a aplicação de peles, assim como por apresentar como resultado algumas opções de sua aplicação no
projeto e alguns materiais possíveis para tal finalidade.
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RESUMO
Há algumas décadas já se tornou evidente o esgotamento da ideia de forma associada à linguagem simbólica, no sentido de uma expansão da sua
natureza fundamentada nas novas realidades contemporâneas e suas formas de interação. Alguns autores reforçam a ideia de um esgotamento da
forma como categoria e suas abordagens simbólicas, figurativas e formalistas e ressaltam a importância da ação e dos fluxos na concepção da
forma. Nesse sentido, indicam duas posturas: a fragmentação do objeto a partir das múltiplas conexões que ele agencia e a compacidade em que o
objeto, independente de suas distintas possibilidades de configuração formal, seria percebido através de limites tênues configurados por peles que
destituiriam qualquer valor que pudesse ser dado ao volume. Há ainda uma interpretação da forma que se alinharia à ideia de que a forma deve
responder ao lugar e ao programa a partir de mecanismos próprios. Nesse sentido, esse trabalho pretende discutir essa problemática através de
duas obras antagônicas: a Fundação Cartier de Jean Nouvel que explora uma tendência de alguns autores a buscar uma desmaterialização da
forma a partir do uso da transparência e o edifício Wozoco do escritório holandês MVRDV que explora a fragmentação do volume em blocos
prismáticos originados de estudos do programa e da relação entre as distintas funções e atividades que o edifício abriga. A pertinência dessa
pesquisa se dá pela aparente crise em relação ao conceito de forma e suas novas interpretações, assim como a sua relação com aspectos
extrínsecos aos princípios compositivos e a possibilidade de abertura do seu entendimento através das relações com as atividades e com a
paisagem. Da mesma forma, a inevitável investigação sobre as distintas possibilidades de fechamento do edifício fornecem como resultado
algumas soluções interessantes com limites tênues que aproximam o espaço interior e exterior. As pesquisas se fundamentam em análises de
projeto através de pesquisas iconográficas, desenhos técnicos e textos acadêmicos.
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RESUMO
A construção civil é um dos setores que mais utiliza recursos naturais e gera impactos ambientais. As discussões sobre a necessidade de mudança
em prol da sustentabilidade no processo de produção tem crescido entre os profissionais da construção civil. Em função das novas demandas do
setor, as certificações ambientais têm contribuído para direcionar e mensurar o nível de sustentabilidade das edificações . A certificação Alta
Qualidade Ambiental (AQUA), é uma adaptação da certificação francesa HQE para as normas e condições brasileiras. O objetivo da pesquisa foi
estudar os benefícios da certificação ambiental AQUA na produção de edificações sustentáveis. Para isso, foi realizado um estudo de caso na loja
Leroy Merlin de Niterói, por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) do tipo Walkthrough. Na visita ao local, análise do projeto e entrevista
com funcionários responsáveis pelo processo de certificação, foi possível evidenciar alguns resultados relacionados com a Qualidade Ambiental da
Edificação (QAE): otimização de resíduos - material da obra comprado em lojas próximas para minimizar o fluxo de transporte; aproveitado da
antiga construção - piscina existente transformada em um reservatório de água; 80% dos funcionários moram em um raio de 10km para
incentivar o uso de transporte público e bicicleta; construção de bicicletário e vestiário para os colaboradores; piso de concreto polido - não
precisa do uso de produtos químicos na limpeza; madeiras certificadas; tinta à base de água; energia solar; lâmpadas de LED e fluorescente; ar
condicionado inteligente– intensidade diferenciada em cada setor; água de reuso - banheiros e na área externa; válvulas sanitárias de duplo fluxo,
mictórios a seco e torneiras com temporizadores – redução do consumo de água; coleta seletiva interna e externa (usada por moradores da
região); materiais danificados na loja são reciclados ou doados às comunidades vizinhas; equipe exclusiva de desenvolvimento sustentável na loja
para manutenção; todos os colaboradores passam por treinamento de educação sustentável; monitoramento em tempo real da loja - consumo de
energia e água. A partir das análises e resultados alcançados foi possível perceber que os custos para a construção aumentou apenas 8% do valor
para tornar-se um projeto sustentável, e o payback ocorreu em 5 anos em função da redução dos custos de uso e operação da
edificação .Comparada com as lojas não certificadas, a unidade Niterói tem uma economia média mensal de 30% de água e 30% de energia.
Observou-se que a certificação AQUA contribuiu com as suas diretrizes sustentáveis (14 categorias/alvos) e que o desempenho ambiental
adquirido na loja tem auxiliado na difusão das técnicas sustentáveis no setor da construção civil. A arquitetura das lojas tem funcionado como
unidades de demonstração de arquitetura Bioclimática para os usuários e seus colaboradores. As práticas sociais também têm contribuído para o
despertamento do tema diante da sociedade. Ressalta-se que o uso de metodologias de certificação ambiental contribui para direcionar e
mensurar as ações sustentáveis adotadas, embora as certificações não sejam pré-requisito para a produção de edificações com esse foco.
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RESUMO
Os assentamentos populares no Brasil ainda passam por um momento de desvalorização da habitação disponibilizada aos seus cidadãos através de
programas de incentivo do governo federal e, com isso, percebe-se que algumas questões básicas de qualidade do ambiente construído não
atingem um nível considerável de desempenho ou qualidade do mesmoo, uma vez que isso poderia ser alcançado através do uso de conceitos da
Bioarquitetura. Outro fator a ser considerado desde 2013 é o fato de já se ter em vigor a norma NBR 15575 que indica o nível de desempenho
desejado para edificações residenciais em todo o país. Esse caso é observado no assentamento Dom Lucas, implementado pela Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG), situado na cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais. O presente trabalho tem o objetivo
de avaliar as condições atuais de eficiência e desempenho dessas residências e propor modificações que elevem o nível de desempenho sem que
isso gere um grande investimento por parte dos moradores ou que exija maior nível de manutenção de seus elementos arquitetônicos. Para isso,
foram selecionadas três residências com as mesmas condições de habitabilidade, porém em localidades diferentes do assentamento, para que
possa se demonstrar que todas as edificações podem elevar seu nível de eficiência, independente de sua implantação. Essas residências passaram
por um levantamento fotográfico, levantamento de danos e conferência de seus elementos constituintes, de acordo com as exigências presentes
na NBR 15575 e conceitos da Bioarquitetura, que trabalham estratégias passivas de projeto. Foram avaliados requisitos, tais como: posição de suas
aberturas em relação a orientação solar, conforto visual, nível de salubridade do ar, nível de salubridade da água, implantação no terreno,
dimensionamento e funcionalidade, materiais empregados e/ou ambientalmente vantajosos e qualidade do ambiente interno. As avaliações
demonstram que as residências possuem um nível insatisfatório de eficiência, em torno de 30%, o que indica alta possibilidade de receber novas
propostas ou ajustes para que aumente seu desempenho. De acordo com as sugestões para cada caso, foi possível observar um aumento de 20 a
30% de seu desempenho, apenas com inserção de elementos ou pequenas alterações de materiais e instalações. Com esse estudo, espera-se que
as sugestões possam abrir novas possibilidades de investigação e alterações de residências populares e que isso se converta em benefícios para
novos projetos de mesmo porte.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo investigar a apropriação espacial através do uso da tecnologia mobile (GPS) em espaços públicos na
cidade do Rio de Janeiro, com intuito de identificar parâmetros projetuais e contribuir para estudos em Projetos Urbanos. Este trabalho centra-se
no comportamento das pessoas na cidade sob o ponto de vista do uso da tecnologia mobile e da relação corpo-cidade. As relações entre o corpo e
a cidade podem ser entendidas como trazer para o debate as formas de apropriação espacial, deslocamentos, práticas do cotidiano e resistências
corporais. As redes sociais locativas são baseadas em serviços de localização (via GPS) e são mediadores de comunicação, influenciando no uso e
produção do espaço urbano. Para a delimitação espacial, foram observados os espaços estruturantes da cidade tais como a praça e a rua. A rua
está relacionada diretamente com a formação da cidade e determina o deslocamento e percurso das pessoas e automóveis. A praça é
caracterizada como um lugar de encontro, permanência e práticas sociais, de funções estruturantes e arquiteturas significativas. Quanto ao
recorte social, propõe-se a multiplicidade de informantes, independente de diferenças de idade, sexo, sociocultural e de modalidades sensoriais e
físicas. Através dos aplicativos Foursquare, Swarm e Yelp foram observados o impacto de alguns espaços na cidade do Rio de Janeiro. Deste modo,
foram considerados os seguintes aspectos: a. Espaço público; b. Circulação de Pessoas; c. Impacto nas redes sociais locativas e d. Check-in via
aplicativos. A metodologia foi estruturada nas seguintes etapas: 1. Delineamento conceitual e levantamento de bibliografia específica. 2. Definição
do recorte espacial e social. 3. Escolha e definição dos aplicativos utilizados para monitoramento (GPS). 4. Pesquisa em Campo: Os métodos de
análise do comportamento podem ser subdivididos em observação direta ou indireta. 5. Análise dos dados obtidos nas etapas anteriores com
base nos conceitos delimitados. As redes sociais locativas permitem ao usuário produzir informações sobre sua localidade e socializar. O uso da
cartografia torna-se um instrumento frequente no cotidiano, o mapa é uma interface de reconhecimento e pertencimento. O comportamento das
pessoas no espaço público reflete o desempenho e qualidade ambiental. Sendo assim, a interpretação e compreensão das condutas dos usuários
através da tecnologia mobile (GPS) podem contribuir para instituir parâmetros projetuais e diretrizes com vistas ao Desenho Urbano e Arquitetura.
Destaca-se que a representação cartográfica voltada para o comportamento das pessoas no espaço possibilita uma apreensão e leitura da cidade
de forma significativa. A partir da interpretação do comportamento dos usuários, pode-se compreender e mapear quais são as questões físicoespaciais aceitáveis e identificar quais são os requisitos projetuais, tendo em vista à elaboração de projetos voltados às necessidades dos usuários.
Ao propor novas formas de observar e descrever a cidade é possível encontrar respostas e significados sobre o espaço público.
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RESUMO
A indústria da construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais. Estima-se que seja responsável por 50% do consumo
energético mundial, superior ao setor industrial e de transportes, que equivalem a 25%. Com o avanço da urbanização, a cadeia produtiva da
construção civil cresce ao longo dos anos, e por mais necessária que seja, medidas relacionadas à sustentabilidade vão sendo cada vez mais vitais,
de forma que possa evitar ou minimizar os prejuízos provocados pelas construções ao meio ambiente. Utilizar materiais renováveis, implantar
sistemas economizadores de energia, água e gás, e organizar canteiros para diminuir a emissão de resíduos são algumas das formas de contribuir
para a redução dos impactos ambientais, tanto na fase da execução da obra quanto no uso e operação da edificação. Com a inexistência de
normas específicas sobre o assunto, desde os anos 90, as metodologias de certificação ambiental vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de
mensurar e direcionar projetistas e empreendedores na inserção de estratégias de sustentabilidade no ciclo de vida da edificação. O objetivo da
pesquisa foi fazer um estudo sobre o selo ambiental LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), e a sua influência no Brasil. Para isso,
foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a metodologia de certificação e levantamento das edificações que receberam o LEED até Abril de
2015 com base nas informações fornecidos pelas instituições certificadoras. Os dados coletados foram sistematizados e organizados por
identificação da edificação, Estado, Cidade, Tipologia, Certificação recebida (nível/pontuação), Ano, Mercado e Esfera (pública e privada). O LEED é
um selo verde americano emitido pela Green Building Council (GBC) que tem se internacionalizado e com forte aplicação, principalmente, em
países que são carentes de normas e leis sobre o assunto. Existem no Brasil 8 (oito) modelos diferentes de certificação: LEED NC (novas
construções), LEED ND (bairros), LEED CS (envoltória e área central do edifício), LEED Retail NC e CI (lojas varejo), LEED Healthcare (unidades de
saúde), LEED EB_OM (manutenção de edifícios), LEED Schools (escolas) e LEED CI (interiores). Para receber o selo LEED, o projeto é avaliado em 7
(sete) quesitos: Espaço Sustentável, Eficiência do Uso da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental Interna, Inovação,
e Processos e Créditos de Prioridade Regional. Cada uma possui pré-requisitos e diferentes níveis de pontuações. O nível da certificação pode ser
classificado em LEED Certified (41-50 pontos), LEED Silver (51-60), LEED Gold (61-80) e LEED Platinum (81-110 pontos). Os estudos permitiram
alcançar alguns resultados, dentre eles, que a tipologia que recebeu mais certificações LEED foi a comercial, com 51,4%. Edificações do tipo
industrial 17,6%, corporativas 12,7%, arenas esportivas 4,1%, bancos 3,7%, hospitais 2,0%. Já as edificações escolares 1,2%, e bibliotecas, museus
e centros culturais correspondem a um total de 1,2%. As tipologias que representam o menor percentual são hotéis com 0,8% e edificações
residenciais com apenas 0,4%. Demais tipos de edificações alcançaram 4,9%. Dessa forma, foi possível perceber que Edificações certificadas
sofrem uma valorização imobiliária em função dos benefícios econômicos e ambientais, principalmente, nas fases de uso e operação. Assim, a
crescente demanda pela procura por selos verdes no Brasil tem ocorrido em função do “marketing verde”, que está diretamente relacionado com
questões de custo e praticidade na venda dos imóveis. Observa-se ainda que a Copa do Mundo (2014) e Jogos olímpicos (2016) no Brasil têm
influenciado a demanda por certificações nos últimos anos. Isso pode ser visto, nos setores de hotelaria e esportes, já que bancos como o BNDES
ofereceram percentual de juros diferenciado para financiamento de edificações com certificações ambientais, e a FIFA exigiu que as arenas
recebessem certificação LEED.
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RESUMO
A Construção Industrializada se caracteriza pela velocidade de execução aliada à qualidade do produto final. O termo “Construção Industrializada”
surgiu do processo de pré-fabricação, em indústrias especializadas que utilizam alta tecnologia para produção de componentes da obra, tendo
como base o conceito de coordenação modular. As etapas de produção desses sistemas, que são executadas em outro local, são transferidas para
o canteiro de obras, podendo ser executadas com maior rigor e com mão-de-obra especializada e treinada. Desse modo, o produto final, em geral,
adquire uma qualidade superior ao método tradicional. Considerando que os sistemas construtivos são importantes na produção das edificações
sustentáveis, estudos sobre o tema tendem a facilitar o processo de tomada de decisão dos profissionais da área, no que se refere à escolha do
sistema mais adequado para cada empreendimento. Dentre os diversos sistemas construtivos industrializados, o uso dos painéis pré-fabricados de
concreto armado, objeto de estudo, tem crescido nos empreendimentos produzidos no Brasil. Diante desta tendência, o objetivo da pesquisa
consistiu em sistematizar as vantagens do sistema pré-fabricado de concreto armado na produção de edificações sustentáveis. A pesquisa teve o
intuito de contribuir para a difusão dessa técnica, aliando dessa forma o desenvolvimento tecnológico a favor da construção civil e do meio
ambiente. Para isso, foram realizadas revisões bibliográficas e estudos de caso, comparando o sistema industrializado de painéis pré-fabricados
com o sistema construtivo de concreto armado convencional, produzido no canteiro de obras. Como resultado, foi possível evidenciar benefícios
no uso dos pré-moldados de concreto como a aceleração na produção da edificação, reduzindo o tempo do ciclo de vida da edificação, em função
da redução das atividades; maior controle de qualidade na execução das obras; redução de mão de obra, estoque e área de armazenamento em
canteiro de obras, já que os componentes não ficam in loco, chegando apenas no momento da montagem; redução do desperdício de materiais;
facilidade para manutenção de instalações e reformas, redução do consumo de água e desperdício de materiais o que torna o canteiro mais
eficiente. Ressalta-se ainda a possibilidade da reutilização dos materiais que os compõe contribuindo de maneira direta na redução de resíduos.
Com os resultados e análises da pesquisa, foi possível concluir que o uso dos painéis de concreto pré-moldado pode contribuir para a produção de
edificações e canteiro de obras sustentáveis. Entretanto, torna-se necessária a produção de um projeto mais integrado, desde o seu planejamento
até a sua execução a fim de contribuir para a racionalização da construção, a redução de impactos no canteiro e o desempenho do produto final
edificado. Observa-se também que embora esse sistema favoreça à sustentabilidade ambiental, ainda há uma carência de maior número de
fornecedores em função da necessidade de mão de obra especializada para a sua fabricação.
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RESUMO
Os primeiros esforços para a preservação do patrimônio histórico vieram, contraditoriamente, na semana de arte moderna de 1922, onde os
modernistas procuravam um estilo genuinamente brasileiro. Logo depois, em 1937, foi criado o primeiro órgão voltado para a preservação do
patrimônio histórico brasileiro o "SPHAN" (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); com a criação desse órgão medidas efetivas
começaram a ser tomadas para a conservação que se concentrava no estilo barroco colonial, o que criou um conceito: de que cidades que não
tinham essa estética não eram históricas. Esse estudo foi feito com objetivo de pesquisar a história arquitetônica de Fortaleza e o descaso com o
seu patrimônio histórico. Durante o período estudado, foi observado que grande parte das edificações visitadas estavam descuidadas, ou sob a
responsabilidade de imobiliárias, o que dificultou a pesquisa sobre a história daquela edificação e da área estudada. A partir de 1875 Fortaleza
passou por significativas mudanças urbanas, quando as ruas foram enquadradas no modelo xadrez e três "boulevards" passam a delimitar o
perímetro central da cidade, atualmente são chamadas de Av. Imperador, Duque de Caxias e Dom Manuel, no período da segunda metade do
século XIX e da primeira metade do século XX que são nosso objeto de estudo. A pesquisa visa, desmistificar a imagem de que Fortaleza não é uma
cidade histórica e mostrar o quanto a memória coletiva está sendo afetada pela marginalização das áreas históricas da cidade e pela forte pressão
da especulação imobiliária. O estudo está sendo desenvolvido nos métodos quantitativos, com a sintetização dos dados coletados no local da
pesquisa em porcentagem. Até o momento a pesquisa foi feita nas imediações da Avenida Dom Manuel que apresentou dados alarmantes sobre o
descaso com o patrimônio da cidade: das edificações pesquisadas, 75% delas não possuíam informações sobre a história ou sobre quando aquela
edificação havia sido construída, apenas por meio da observação dos elementos de fachada e da estrutura do prédio foi identificada a margem
temporal e encaixada no estudo;já os outros 25% possuíam informações sobre a história das edificações, porém todas eram baseadas em
suposições, pois ao longo do tempo o hábito de morar no centro foi se perdendo e o comércio foi dominando essa área da cidade.
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RESUMO
Desde a chegada da Família Real, em 1808, o bairro imperial de São Cristóvão vem sofrendo diversas mudanças em seu território. Estas
transformações aconteceram conforme o Rio de Janeiro se expandia, se industrializava e aumentava a população urbana. Esses processos
refletiam direta e indiretamente no bairro, uma vez que o mesmo encontra-se próximo ao Centro da Cidade e a Avenida Brasil, rota de
escoamento de mercadorias e de ligação entre as zonas norte e oeste às zonas central e sul da cidade. As características internas do bairro
permanecem as mesmas desde o início do século XX, com ruas estreitas na maior parte de seu território, entretanto os parâmetros urbanísticos
implementados no início do século XXI buscam remodelar o bairro com novas áreas residenciais e comerciais e aumento de gabarito, mesclando
com as edificações existentes. São Cristóvão é bem servido de transporte público ─ como ônibus, trem e metrô ─, porém a rede de integração
entre estes modais é insuficiente para ligar a região da Quinta da Boa Vista (segunda maior área de lazer da cidade) à região do Campo de São
Cristóvão (centro econômico do bairro). A Quinta da Boa Vista está localizada próxima às estações de trem e metrô, em seu entorno encontram-se
grandes empresas, hospital e alguns edifícios residenciais; o Campo de São Cristóvão situa-se em uma área mais densa do bairro, com residências,
comércios, serviços, indústrias e as principais linhas de ônibus estão disponíveis nesta região. Quem chega ao bairro de trem ou metrô precisa
percorrer cerca de vinte minutos a pé para alcançar o principal ponto comercial, ou aguardar a única linha de ônibus, ou utilizar vans, moto-táxis e
táxis. O trabalho desenvolvido teve como objetivo estudar um sistema cicloviário para São Cristóvão, a fim de suprir a falta de integração entre os
modais existentes (ônibus, trem e metrô), interligando a região do Campo à região da Quinta da Boa Vista. Tal sistema será um modal de
integração para médias e curtas distâncias, consolidado com outros sistemas de transportes. Como São Cristóvão não recebeu investimentos do
governo municipal em mobilidade urbana durante décadas, seu espaço urbano ficou abandonado, ocasionando engarrafamentos em diversos
horários. Para atingir aos objetivos desta pesquisa a metodologia utilizada foi a seguinte: levantamento das bases cadastrais; análise e estudo da
legislação vigente de São Cristóvão, assim como normas e manuais de elaboração de projetos urbanos, viário e de ciclovias na cidade do Rio de
Janeiro; levantamento das linhas de ônibus que transitam pela região, itinerários, pontos de parada; observação sobre o tipo de locomoção e
utilização da bicicleta como meio de transporte; levantamento das dimensões de ruas e calçadas, fluxo de tráfego de carros, pessoas e ciclistas;
análise das regiões de maior fluxo; estudos para o desenvolvimento das rotas cicloviárias e estações de aluguel de bicicleta. A partir da percepção
de que existiam poucas ligações de transporte público entre as estações de trem e metrô e o Campo de São Cristóvão, a pesquisa constatou que
das 24 linhas de ônibus que circulam pelo bairro, apenas a linha 665 (Pavuna – Saens Peña) realiza o itinerário pelo Campo de São Cristóvão e pelas
estações de trem e metrô. Diante do exposto, ficou evidente a necessidade de se buscar alternativas de transporte para executar esta ligação,
aumentando a oferta de acesso entre as regiões e o existente modal de alta capacidade, beneficiando o deslocamento das pessoas entre estes
pontos principais. A premissa inicial da pesquisa, que intencionava verificar a possibilidade de utilização de um sistema cicloviário que integrasse
dois pontos de interesse fundamentais, foi demonstrada, indicando a possibilidade de introduzir uma rota cicloviária no bairro, a fim de aumentar
a infraestrutura em mobilidade urbana e suprir a carência existente.
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RESUMO
A preservação do patrimônio, no que se refere a bens tombados e de importância histórica no Brasil, é um assunto com uma grande variedade de
pontos de vista. Entre os pontos mais polêmicos está a real necessidade de se preservar a originalidade da edificação e os limites de sua
adequação para novos usos. Para abordar essa questão, este trabalho passa em revista as teorias de restauro, explicitando as diretrizes atuais de
preservação e intervenção em patrimônio edificado. Com isso, se possibilita um entendimento das adaptações de tais teorias ao longo dos anos e
se esclarece como cada caso deve ser analisado individualmente. Como estudo de caso foi tomado o Museu da Liturgia, em Tiradentes (MG), que
permite perceber que, mesmo com toda base teórica amplamente divulgada, intervenções são realizadas de maneiras adversas em bens
tombados, corroborando para entendimentos errôneos sobre a real preservação do patrimônio. O presente trabalho busca discutir as técnicas de
conservação, preservação e restauro de edificações de valor histórico/cultural. Para isso, foram pesquisadas referências desde os primeiros
teóricos do restauro, como John Ruskin e Viollett-Le-Duc, até Brandi, cuja teoria foi utilizada como foco para o estudo de caso. Intervenções em
patrimônio edificado para abrigar museus quase sempre apresentam projetos que não respeitam a edificação e sua história. Em projetos desse
porte, deve sempre haver distinguibilidade entre o novo e o antigo. O estudo de caso é um exato exemplo das falhas de interpretação das teorias:
ao percorrer a edificação, não foi possível separar o colonial do contemporâneo. No interior da casa, a noção de localização fica vaga, pois as
paredes originais foram, em sua maioria, derrubadas. Portas e janelas tiveram suas esquadrias substituídas, isso quando não excluídas da parede
para dar lugar a um quadro. Toda a estrutura que sustenta a casa foi modificada, não sendo mais possível percebê-la ao circular pelo porão.
Perdeu-se totalmente a originalidade da planta baixa. A entrada principal hoje não é mais acessível, alterando todo um fluxo que já tinha sido
pensado para funcionar de outra forma. A teoria contemporânea diz claramente que deve-se também preservar a planta original da edificação. A
arquitetura também é patrimônio e deve ser preservada. A edificação não foi pensada, à época de sua construção, só como uma fachada, não se
justificando apenas a sua manutenção como original. Um monumento que guarda um acervo não precisa ser demolido. Como apontado pela
arquiteta Beatriz Kühl, o uso jamais vai determinar a intervenção, que deve se adequar ao monumento, que está ali previamente, e não o
contrário. No estudo de caso percebe-se que para abrigar um rico acervo da Igreja Católica mineira um escritório demoliu toda a referência de
planta baixa, distribuição de cômodos, a própria materialidade do local, relegando a arquitetura a um segundo lugar, a uma terceira instância, não
sendo ela em nada protagonista, mesmo tendo total conhecimento de que sem ela ali nada teria validade. Houve um considerável avanço desde
as primeiras teorias do restauro de John Ruskin e Viollett-le-Duc até a de Carbonara, de ênfase brandiana. Assim, pergunta-se: Como tal obra pode
classificar-se como restauração quando nem a originalidade da planta baixa foi respeitada? Como pôde ser aprovada pelo IPHAN, órgão
responsável pela preservação do patrimônio? Percebe-se que a maioria das características originais do casarão se perdeu, e com elas toda uma
história de um modo de viver. Se um museu tem e deve seguir essas diretrizes em nosso país, como uma entidade pode querer abrigar todo um
acervo religioso de importância nacional em um espaço, ignorando totalmente a história prévia desse espaço? Um museu deve preservar o
patrimônio, seja ele material ou imaterial. Assim, a restauração e intervenção estudadas negam as premissas básicas que devem ser atribuídas a
um museu.
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RESUMO
O caleidoscópio que se conhece consiste no jogo de imagem produzida por uma conjugação de espelhos dispostos em determinados ângulos,
tendo em seu interior objetos coloridos tais como vidros, plásticos e outros materiais. A cada nova posição tem-se um novo conjunto de imagens.
Dependendo da posição que se observa, mudam-se imagens, cores, e formas, revelando-se desta maneira uma nova composição. De forma
análoga, o caleidoscópio urbano forma-se por uma infinidade de pessoas que moram nas ruas e os inúmeros jogos de formas, cores e imagens,
aqui, se traduzem em inúmeros e diversos perfis que compõe esta imagem urbana atual. Através desta pesquisa, produziram-se algumas
revelações que, muito provavelmente, não fazem parte do que o senso comum atribui às pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa objetivou
delinear o perfil do morador de rua, analisar esta nova forma de pobreza presente nas capitais, que cresce proporcionalmente na mesma
intensidade em que as cíclicas crises atingem os mais vulneráveis e ainda buscou-se estabelecer quais relações existem entre os moradores de rua
e o espaço urbano. O presente trabalho corresponde a uma pesquisa qualitativa desenvolvida com grupo de 13 moradores de rua, mais
especificamente um grupo localizado à esquina das Avenidas Rio Branco com Avenida Presidente Vargas, no centro da Cidade do Rio de Janeiro. A
metodologia da pesquisa desenvolveu-se entre revisão bibliográfica aplicada ao tema, pesquisas aos diversos órgãos públicos, ONG’s que
desenvolvem algum tipo de apoio aos moradores de rua, bem como através de diversas seções de entrevistas com moradores de rua que, por
aproximadamente dois anos, produziram um verdadeiro caleidoscópio urbano. Observou-se que os moradores de rua, apesar de encontrarem-se
visivelmente em precária situação, de serem marcados fortemente por vulnerabilidades, temporalidades e informalidades, paradoxalmente,
possuem uma vida bastante formal para os padrões acima mencionados. Apesar de viverem diariamente na informalidade, os moradores de rua
apresentam vínculos formalizados, como o trabalho legalmente constituído, exercido por alguns, e a busca por formas de abrigo que se
contrapõem às condições impostas pela rua, ou, ainda, o planejamento semanal para despesas com acomodação em hotéis nos fins de semana.
Observa-se, portanto, que apesar de estarem nas ruas, não significa que tenham perdido totalmente alguns aspectos da formalidade da vida
cotidiana. Verificou-se também, a adequação da cidade que é feita pelos moradores de rua. Enquanto partes da cidade acolhem este morador de
rua, outras o repelem. Contudo, este usuário da cidade a reutiliza, a readéqua de acordo com suas necessidades, lhe conferindo novos usos, como
no caso dos exaustores de ventilação do Metrô, que são utilizados para secar as roupas, que são lavadas durante os finais de semana. Ou ainda os
banhos que são tomados em torneiras e bicas espalhadas pela cidade. O centro da cidade que se presumia sem vida, na verdade pulsa, está vivo,
pelo menos para esta parcela da população. Seja durante a noite, madrugada ou final de semana, está permanentemente em uso. Quanto às áreas
públicas, a pesquisa mostrou que estes espaços estão sendo apropriados por uma nova forma de pobreza nas metrópoles brasileiras. Novos
pobres, expulsos de suas casas, que, atualmente, compõem este novo retrato da miséria, vivendo, nas ruas, em condições de extrema
vulnerabilidade. As implicações deste novo quadro de pobreza para o espaço público da cidade são as piores possíveis. A relação entre espaço
público e cidadania é bastante estreita. Uma está diretamente ligada à outra. A cidadania de um povo está refletida em seus espaços públicos. Se
estes espaços estão sendo reorganizados, transformados, fragmentados e apropriados de maneira que se tornem privativos, o espaço mediador,
tenderá a diminuir. Um recuo promovido pelo dramático quadro da pobreza nas ruas.
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RESUMO
A norma brasileira NBR 9050/2004 estabelece a delimitação de princípios técnicos e regulamentos a serem analisados e implantados na fase de
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. A
universidade, seja ela pública ou privada, é formadora e disseminadora de opiniões e valores e pode ser caracterizada como instituição promotora
de mudanças na sociedade. Por isso é importante que esteja na vanguarda, não apenas das ideias, mas que concretizem, em suas diversas
expressões, os resultados das pesquisas que empreende e dos ensinamentos preconizados. Tem, portanto, obrigação de oferecer seus serviços à
comunidade acadêmica e visitantes, sem discriminação de qualquer espécie, o que, neste contexto, significa a preparação de seus espaços às
pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida. A acessibilidade espacial, apesar de assegurada por lei, por meio do Decreto Federal
5.296/2004, dificilmente é alcançada devido à falta de conhecimento sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência e a
desinformação e falta de interesse dos profissionais envolvidos, tais como arquitetos, engenheiros e gestores, desenvolvendo-se apenas soluções
parciais e fragmentadas. Deste modo a presente pesquisa tem como objetivo traçar um diagnóstico da acessibilidade física dos espaços de ensino
da Universidade de Fortaleza. A pesquisa transcorre em um espaço físico delimitado, restringindo-se às edificações destinadas à atividade
acadêmica, tais como, salas de aula, laboratórios, banheiros, estacionamentos e acessos aos blocos. No entanto, tendo em vista este extenso
universo, foi necessário limitar o recorte espacial a alguns espaços da universidade. Foram escolhidos espaços situados nos chamados blocos
antigos (construídos na década de 70) e blocos novos (construídos a partir de 1996). A presente pesquisa delimitar-se-á às pessoas com deficiência
física (alunos e funcionários), tendo em vista que são os que mais encontram dificuldades de locomoção e acessibilidade. Para isso, a pesquisa se
dará através dos seguintes passos: 1) pesquisa bibliográfica em normas técnicas e legislação pertinente ao assunto; 2) levantamento físico e
fotográfico dos espaços, com aplicação de check-list de vistoria em acessibilidade; 3) análise crítica das informações coletadas; 4) propostas
pontuais de soluções arquitetônicas acessíveis em cada espaço. Desenvolveu-se, até então, um estudo e análise da legislação atual para
embasamento futuro. Houve um estudo de campo, onde existiu a observação dos fatos (verificação exata das dimensões das portas, inclinação de
rampas, análise de rotas acessíveis etc). Além disso, com dados coletados através do Programa de Apoio Psicopedagógico da Unifor (PAP),
concluiu-se que há um número expressivo de alunos e funcionários com deficiência física e mobilidade reduzida. Conclui-se, até o momento, que
houve uma melhoria considerável em propostas de intervenção arquitetônicas acessíveis nos espaços de ensino da Unifor, porém, ainda há uma
notória necessidade de intervenções arquitetônicas com o objetivo de tornar os ambientes em consonância com os preceitos do desenho
universal. Cabe aos gestores de educação, aos alunos e funcionários e à sociedade como um todo, determinar que sejam adotadas as soluções
técnicas adequadas para que a acessibilidade no ensino seja alcançada de forma plena e eficaz.
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RESUMO
A Administração Pública, por meio de seus gestores, deve perseguir os melhores resultados em favor do interesse público, utilizando-se dos meios
que dispõe para aperfeiçoar a sua conduta. Sabe-se que a lei geral de licitações, apesar da recente alteração continua sendo anacrônica,
dificultando estratégias de inovação. Na última década, as contratações públicas sustentáveis passaram a ser vistas como um relevante
instrumento de gestão ambiental passíveis de serem adotadas pelos órgãos públicos. Este tipo de licitação é capaz de evidenciar a boa conduta
governamental e de estimular a produção de bens ambientalmente menos impactantes. O objetivo da pesquisa foi analisar o quadro das
aquisições no Brasil a fim de verificar a real aplicação das licitações sustentáveis após a alteração da lei 8.666. Para isso, foi desenvolvido um
levantamento das contratações públicas, no que se refere ao “tipo” e as modalidades mais utilizadas, frente aos objetivos que elas se propõem,
com base na legislação vigente. Para o levantamento foram verificadas as publicações no portal comprasnet, site do governo federal, responsável
pela publicação das certificações. O levantamento abordou as 41.610 licitações ocorridas no ano de 2013, o que permitiu constatar que as
licitações consideradas pelo governo federal como sustentáveis, representam apenas 0,06% do total de aquisições públicas. Não foi observada de
forma significativa a presença de projetos e execução de obras com esse foco, inseridas neste percentual. No que se refere às “modalidades” das
aquisições descritas na legislação, o levantamento considerou as descritas na lei federal 8.666: convite (768), tomada de preço (1870),
concorrência (1809), concurso (23), pregão presencial e eletrônico (37.140). Foi possível constatar que o pregão (presencial e eletrônico) é a
modalidade mais utilizada pela Administração Pública. Entende-se que isso ocorre porque o pregão permite a contratação de produtos e serviços
de qualquer valor, e é a modalidade com prazos mais curtos entre a divulgação do edital e a formalização do contrato depois do Convite. Diferente
dos concursos (45 dias), concorrência (45 dias) e tomada de preço (30 dias), que precisam de prazos maiores. Atualmente, a modalidade de
licitação pregão é caracterizada pela inversão de fases em que a seleção por “menor preço” é o principal requisito, oferecendo rapidez e economia
nas compras. Quando o pregão ocorre de maneira eletrônica, permite que o universo concorrencial (online) seja ainda maior. Quanto ao tipo
(requisitos) de licitação, o levantamento constatou que foram realizadas 41.552 licitações do tipo menor preço; 23 melhor técnica; 35 técnica e
preço. Observa-se assim que a qualidade técnica não tem sido pré-requisito em 99,86% das licitações, o que é um dado preocupante no que tange
as metas de sustentabilidade. Diante das análises, foi possível concluir que as contratações públicas priorizando redução de prazos, contratações
baseadas no tipo “menor preço” e na modalidade pregão, prevalecem. Entretanto, podem ter o desempenho comprometido (qualidade e
sustentabilidade). Ressalta-se que a duração ideal dos projetos, ou seja, com maior planejamento e tempo, tendem a atingir o máximo de
desempenho - tempo ótimo. Além disso, constata-se que os editais de licitação são instrumentos que podem influenciar positivamente os índices
de qualidade e sustentabilidade das edificações, visto que estabelecem as diretrizes e metas a serem cumpridas, possibilitando o real
cumprimento das “licitações sustentáveis”. Entende-se que o ideal de economizar recursos públicos não deve sobrepor ao dever constitucional de
promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não está condicionado a sua
vantagem financeira.
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RESUMO
O transporte de minerais até o local de processamento pode ser feito de várias maneiras,porém a forma mais utilizada pelas mineradoras é a
esteira transportadora, pois pode propiciar um fluxo contínuo de materiais, com confiabilidade, versatilidade, economia e segurança de operação,
além de garantir maior facilidade de atendimento às restrições ambientais se comparado com as outras formas de transporte. Cuidados com esse
tipo de equipamento são importantes, em vista que a natureza do trabalho realizado causa um desgaste acelerado dos componentes dos
equipamentos, o que torna importante a realização de paradas periódicas para a sua verificação. É comum, no entanto, que para atingir a meta
programada, esses equipamentos sejma exigidos acima da recomendação. O aumento no ritmo de trabalho da esteira influencia a vida útil dos
seus componentes, elevando ainda mais o desgaste. Caso não haja os cuidados devidos, pode ocorrer o rompimento da correia, fazendo com que
a mineradora seja obrigada a realizar manutenção corretiva não planejada. Para melhorar o desempenho na produção de minério, vem sendo
empregado a manutenção preditiva. Esse tipo de manutenção não substitui totalmente os outros métodos mais tradicionais, porém, a junção da
manutenção preditiva com os outros tipos de manutenção, corretiva planejada e preventiva, cria um abrangente programa de gerência de
manutenção total da planta industrial. Enquanto os programas tradicionais de manutenção se baseiam em respostas rápidas a falhas inesperadas e
serviços de rotina das máquinas, a manutenção preditiva programa trabalhos específicos de manutenção, somente quando forem necessários. A
utilização desse tipo de gerência diminui significantemente o número de falhas inesperadas, além de fornecer uma ferramenta de programação
bem mais confiável para tarefas rotineiras de manutenção preventiva. A partir dessa necessidade de melhoria, modernização da forma de
manutenção, redução de custos e a competitividade, o Brasil vivencia um forte crescimento nos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação feita pelas mineradoras. Com o foco na qualidade do transportador de minério de cobre foi criado um grupo de pesquisa para o
prosseguimento do projeto de Desenvolvimento de Predição de Falhas em Processos Industriais – PredFalt. A linha de pesquisa voltada a predição
de falhas do projeto PredFalt tem o objetivo de desenvolver um sistema inteligente de detecção de defeitos e prognóstico de falhas, ajudando a
determinar o melhor momento para ocorrer a manutenção. O foco da pesquisa são os problemas de uma esteira transportadora de minério de
cobre, com 4km de extensão e capacidade de 2511 toneladas por hora.O projeto foi dividido em duas etapas. Primeiramente foi desenvolvido um
algoritmo flexível e eficiente que permitisse a implementação de um sistema fuzzy em um CLP que utilizasse linguagem ladder. A segunda parte
utiliza o algoritmo elaborado na etapa anterior para criar um programa de detecção de falhas. Este programa foi criado utilizando-se o software
RSLogix Micro Starter Lite, os testes foram realizados com ajuda do RSLogix Emulate 500 e RSLinx Classic e os resultados comparados com os
obtidos no MATLAB e no Toolbox FIS Editor do MATLAB. A análise dos resultados obtidos no CLP foi realizada tomando-se como referência as
respostas obtidas no MATLAB. Foram analisados tanto os valores fuzzy de saída quanto os resultados dos três métodos de defuzzificação. O
programa também foi testado utilizando-se o simulador e ambos obtiveram resultados sólidos, com relação tanto às saídas fuzzy quanto as saídas
numéricas. Para os métodos de defuzzificação: Média dos Máximos e Último dos Máximos, os valores obtidos também foram compatíveis. Os
resultados da defuzzificação pelo cálculo Centro de Gravidade apresentaram diferenças somente a partir da quinta casa decimal, representando
um erro insignificante, demonstrando a alta fidelidade do sistema.
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RESUMO
Na história da navegação, as hélices se popularizaram a partir de 1827 por se tornarem um meio mais eficiente de criar empuxo e movimentar os
navios da época. O sistema convencional formado pela hélice e o leme, amplamente utilizado, não possui versatilidade suficiente para muitos
requisitos na náutica atual, como os Sistemas de Posicionamento Dinâmico. Um grande avanço nessa tecnologia foram os propulsores azimutais,
que consistem em uma hélice que pode direcionar o fluxo de água 360º em torno de um eixo vertical. Dessa forma, a embarcação consegue se
movimentar com mais facilidade e eficiência. O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo a construção de um protótipo de um propulsor
azimutal, montado com materiais de baixo custo e fácil acesso. O protótipo foi construído de forma que fosse possível testá-lo em ambiente
controlado para se medir o seu desempenho, características e viabilidade de futuros projetos. Para controlar este propulsor foi desenvolvido um
software de simulação de posicionamento dinâmico que controla o propulsor azimutal. Como metodologia de construção do projeto foram
utilizados motores de corrente contínua (motor cc), amplamente utilizados na indústria e na robótica experimental devido a sua versatilidade e a
facilidade de fazer seu acionamento. O motor possui imãs permanentes em seu estator e bobinas em seu rotor. As bobinas são acionadas por um
comutador mecânico que inverte a polaridade das mesmas à medida que o rotor gira. Devido às características construtivas do motor, para
invertenção do seu sentido de rotação, foi invertida a polaridade da corrente nos terminais do mesmo e a velocidade angular do eixo é
proporcional a tensão de entrada nos terminais. Para conseguir o giro do motor cc em ambos os sentidos foi necessário a construção de uma
etapa de potência para chaveamento (Ponte-H) da corrente elétrica. Além dos equipamentos citados, foi utilizado um sistema embarcado,
projetado com auxílio de uma placa Arduino Uno, que tem por objetivo receber dados gerados pelo usuário num computador, interpretá-los e
enviar sinais elétricos para o acionamento do motor e do servomotor. A programação utiliza instruções de controle da porta serial, definem a
velocidade que os dados são recebidos (baud rate), quantos caracteres serão recebidos por vez e o cabeçalho da informação que define o começo
da mensagem. Chegavam três caracteres: o primeiro acionava o servomotor que controla o ângulo de giro do propulsor; o segundo aciona o
motor cc, para girar a hélice (valores 0, 1 ou 2): 0 - sentido horário; 1 – motor parado; 2 - sentido anti horário; o terceiro foi utilizado para informar
o tempo que o propulsor permaneceria ligado até que a embarcação voltasse à posição inicial. A partir desta interpretação o Arduino envia sinais
elétricos para chavear a etapa de potência, que enviará as tensões e corrente necessária para que o motor cc gire conforme o comando. A
simulação foi programada em Visual Basic interligado ao Arduino, onde a tela principal simula as possibilidades de deslocamento das embarcações
e tem o objetivo de ilustrar e tornar a experiência do usuário a mais parecida possível com um Sistema DP. A posição ideal da embarcação que
esteja na coordenada cartesiana (0,0). Os resultados foram muito satisfatórios, pois a partir de comandos, todas as funções responderam como
esperado. Foram realizados testes no Sistema de Navegação Automático e no Manual, criados eventos para deslocar a embarcação para fora dos
limites permitidos e o protótipo respondeu de forma rápida e eficiente retornando a embarcação para a posição inicial. Conclui-se que o protótipo
de modo geral se comportou bem em relação aos testes executados, respondendo bem aos comandos do operador e do sistema simulador e
foram abordado diversos temas que de fato são empregados na indústria náutica. Pode ser verificado também que este modelo, apesar de
limitado financeiramente,mostrou-se capaz de responder favoravelmente a distúrbios simulados.
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RESUMO
A aviação tem evoluído muito em função dos desenvolvimentos tecnológicos inseridos desde o seu surgimento. Entretanto, os acidentes aéreos
também fazem parte desse contexto. Com o passar dos anos, novas ferramentas e procedimentos foram criados para tentar diminuir o número
dessas ocorrências. Mas, apesar de todos os esforços, conforme as estatísticas oficiais brasileiras, esses acidentes vêm aumentando, tendo
ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012 o quantitativo de 114, 160 e 181 ocorrências, respectivamente, correspondendo a um aumento de quase
59%, somente neste período. Este trabalho tem como objetivo identificar e descrever o principal tipo de operação desenvolvida no momento do
acidente, observadas as ocorrências que aconteceram no período de 2010 a 2012, no território brasileiro, visando assim um melhor conhecimento
sobre esse tipo de operação. Trata-se de uma pesquisa documental, na qual a base de levantamento dos dados foi a dos relatórios finais
disponibilizados no site do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão responsável por conduzir a investigação
dos acidentes aeronáuticos que ocorrem no Brasil. Primeiramente, os dados dos relatórios foram extraídos para uma planilha, posteriormente
quantificados e, na medida do possível, transformados em gráficos. O trabalho também seguiu uma abordagem qualitativa, focando na análise do
detalhamento de cada fator contribuinte para os acidentes relativos ao tipo de operação identificada como mais incidente. A análise envolveu 140
relatórios finais disponíveis, em um total de 455 acidentes ocorridos no período estabelecido. Observa-se que São Paulo foi o estado que
apresentou a maior frequência de ocorrências (15%), número já esperado, uma vez que o estado possui a maior frota de aeronaves. Foi
identificado que 45% dos acidentes do período tiveram como principal tipo de operação a ‘Particular’. Este dado, também, já era esperado, uma
vez que a frota de aeronaves que não são utilizadas para transporte pago de passageiros e/ou carga é maior que a soma do número de aeronaves
utilizadas pelos táxis aéreos e pela aviação regular. Uma hipótese que pode explicar a predominância da operação particular é o fato de que uma
boa parte desse tipo de operação ocorre somente em aeródromos privados e em espaço aéreo não controlado, no qual embora sujeitos às regras
do ar, recebem apenas serviços de informação de voo e de alerta, não existindo a prestação do serviço de controle do tráfego aéreo pelo órgão
responsável, o que pode fazer com que muitas das barreiras criadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não sejam tão efetivas para os
operadores particulares. Outro fator que chamou bastante atenção foi o quantitativo de horas de voo do piloto em comando da aeronave
acidentada. Cerca de 48% dos pilotos possuíam no máximo 1500 horas voadas, e quase a metade destes apresentava um teto de 500 horas. Este
dado mostra que a maioria dos acidentes ocorre com pilotos ainda pouco experientes ou pode também remeter à possibilidade de algum tipo de
falha durante a fase de instrução básica desses pilotos. O baixo quantitativo de horas dos pilotos pode ter uma relação direta com o fator
contribuinte ‘Julgamento de Pilotagem’, identificado em cerca de 47% do total de acidentes nos anos de 2010 a 2012, e que foi apontado em 36%
dos acidentes particulares, uma vez que um piloto com poucas horas de voo não possui ainda maturidade suficiente para lidar com todos os
problemas que podem ocorrer durante o voo. As próximas etapas deste estudo incluem uma análise mais detalhada dos demais fatores que
podem contribuir para que a maior parte dos acidentes ocorra na operação particular e como se relacionam com esse tipo de operação.
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RESUMO
A aviação é, sem sombra de dúvidas, umas das áreas que mais avanços tecnológicos foram desenvolvidos desde que o homem voou pela primeira
vez, no início do século passado. Tendo em vista o risco inerente à atividade, tais avanços objetivam a necessidade de manter os níveis de
segurança em patamares aceitáveis. Mesmo assim, os acidentes continuam acontecendo, apesar de todos os esforços empreendidos. As
estatísticas apresentadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão responsável pela investigação dos
acidentes ocorridos no território nacional, mostram que os acidentes aéreos aumentaram cerca de 260%, no período de 2004 a 2013. Da mesma
forma, os principais fatores contribuintes vêm se mantendo presentes e aumentando seu percentual de contribuição a cada ano. O presente
estudo busca identificar os cinco fatores contribuintes de maior incidência presentes nos acidentes aéreos ocorridos no período 2007 a 2012, bem
como caracterizar aquele de maior incidência, com base nos relatórios finais sobre tais acidentes. O estudo descritivo de base documental
envolveu a análise dos Relatórios Finais (RF) de investigação de acidentes aéreos ocorridos no Brasil, no período de 2007 a 2012, emitidos e
disponibilizados pelo CENIPA, em seu site oficial. Uma planilha contendo os principais aspectos levantados em cada um foi elaborada. Estes dados
foram tabulados e transformados em gráficos. Após a identificação dos cinco fatores de maior incidência, foi realizada uma análise qualitativa
naquele de maior incidência com base no detalhamento dos relatórios finais. Dos 781 acidentes ocorridos no período, apenas 42% encontram-se
finalizados, estando os demais ainda em fase de elaboração. Dos RF disponíveis, 81,5% referem-se a acidentes com aviões e os demais com
helicópteros. Os cinco fatores apontados como principais contribuintes dos acidentes com helicópteros foram: 'Julgamento de Pilotagem' (54,1%),
'Planejamento de Voo' (37,7%), 'Supervisão Gerencial' (36,1%), 'Atitude' (32,8%), e 'Aplicação dos Comandos' (29,5%). Nos acidentes com aviões
foram: 'Julgamento de Pilotagem' (54,1%), 'Supervisão Gerencial' (35,1%), 'Planejamento de Voo' (34,3%), 'Indisciplina de Voo' (19,8%) e
'Aplicação dos Comandos' (19,4%). 'Julgamento de Pilotagem' teve participação preponderante em ambos os tipos de aviação e, após analisadas
as informações específicas, observou-se que 47,6% dos acidentes com aviões e 33,3% dos com helicópteros apresentaram falhas nas avaliações
que envolviam as condições gerais relacionadas à aeronave, tais como sua potência, combustível, configuração ou aeronavegabilidade. Com
relação às condições ambientais que influenciaram na análise do piloto, 15,2 % nos acidentes com helicópteros e 18,6% nos com aviões
envolveram questões relativas à meteorologia, condições aeroportuárias ou geografia local. A competência do piloto, sua saúde ou experiência
foram apontados em 9,1% e 6,9% dos acidentes de helicópteros e aviões, respectivamente. Em alguns casos, houve uma combinação de dois ou
mesmo dos três tipos de informações. Embora em ordem diferente de participação, os cinco fatores contribuintes são praticamente os mesmos, à
exceção de Atitude e Indisciplina de Voo, demonstrando a importância destes temas para a segurança aérea. 'Julgamento de Pilotagem', o fator de
maior incidência em ambos os tipos de aviação, aparece com uma participação superior a 50%, reforçando a complexidade que envolve este
processo. Esta constatação ratifica a necessidade de serem inseridos na formação do piloto tópicos que mostrem a importância do adequado
reconhecimento e análise das informações disponíveis relativas à 'aeronave', ao 'ambiente de voo' e ao 'próprio piloto', para uma avaliação
precisa das alternativas a serem implementadas. Análises específicas sobre os demais fatores levantados estão em andamento no sentido de
identificar medidas que possam contribuir para maximizar a segurança aérea.
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RESUMO
Desde que o avião foi inventado, uma preocupação muito grande com a segurança tem revestido o desenvolvimento das atividades aéreas.
Entretanto, mesmo com toda a evolução observada, tanto na atividade quanto nos mecanismos de incremento à segurança, acidentes continuam
acontecendo. O que se tem observado nas estatísticas brasileiras apresentadas é um aumento no número de acidentes a cada ano, sendo que, em
2007, foram registrados 102 eventos. A quantidade foi gradualmente se elevando, alcançando a marca de 181 acidentes no ano de 2012, o que
corresponde a 77% de incremento neste período de seis anos, apesar da identificação dos fatores que atuaram como contribuintes para a
ocorrência dos eventos e das recomendações de segurança emitidas ao término das investigações realizadas. O presente trabalho tem como
objetivo descrever os principais aspectos que caracterizam os acidentes aéreos da aviação civil, ocorridos no período de 2007 a 2012 no território
brasileiro, na tentativa de melhor compreender as suas características. A fundamentação teórica utilizada segue o preconizado pela Organização
de Aviação Civil Internacional, que aponta o acidente como um evento multifatorial, reunindo contribuições tanto da área de Fatores Humanos,
como da de Materiais. O estudo tem um perfil descritivo e segue os procedimentos técnicos de uma pesquisa documental, focada na análise dos
relatórios finais emitidos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), responsável pelas atividades de
investigação de acidentes aéreos no território nacional, e que se encontram disponíveis no site oficial do órgão. As variáveis investigadas nos
acidentes foram transcritas em uma planilha e, posteriormente, tiveram as suas frequências tabuladas e os gráficos construídos. A análise dos
dados cobriu tanto a abordagem quantitativa, pela identificação dos valores percentuais mais incidentes, como a qualitativa, pela análise do
detalhamento de cada fator contribuinte fornecido nos relatórios, na tentativa de verificar semelhanças entre eles. Até o presente momento,
foram trabalhados 329 relatórios finais disponibilizados dos 781 acidentes ocorridos no período 2007 a 2012. Os principais aspectos identificados
nos acidentes desses seis anos mostram que 24,7% ocorreram na área sob a responsabilidade do IV Serviço Regional de Investigação e Prevenção
de Acidentes (SERIPA), tendo o Estado de São Paulo contribuído com 19,5% do total de acidentes. Quanto ao tipo de operação, observou-se que
41,6% das ocorrências envolveram aeronaves que executavam voos classificados como particulares. O tipo de ocorrência mais incidente foi a Falha
de Motor em Voo (21,9%). A área de Fatores Humanos teve participação em 99,4% dos eventos e, entre os aspectos que se subdivide esta área, o
Operacional contribuiu em 99,1%, enquanto o Psicológico, em 43,8%, e o Médico, em 7,9%. Os fatores contribuintes de destaque foram:
Julgamento de Pilotagem (54,1%), Supervisão Gerencial (35,3%), Planejamento de Voo (35%) e Aplicação de Comandos (21,3%), todos
relacionados ao Aspecto Operacional, e Atitude (20,4%), ao Aspecto Psicológico. O fator contribuinte de maior incidência identificado no total dos
acidentes analisados foi 'Julgamento de Pilotagem', que se refere ao processo mental utilizado pelo piloto para formular decisões relacionadas às
suas atividades na aviação. Como processo cognitivo, a tomada de decisão inclui outros mecanismos mentais que podem também estar suscetíveis
à ocorrência do erro, tais como a percepção, a atenção, a memória etc. Identificar os aspectos da situação de pilotagem ou do piloto que
interferem ou influenciam nesse processo poderá auxiliar no desenvolvimento de medidas que venham a minimizar a recorrência do fator
'Julgamento de Pilotagem' como contribuinte nos acidentes aéreos. Os próximos passos incluem também uma análise mais detalhada dos cinco
fatores de maior incidência no período.
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RESUMO
Desde a invenção do avião, a preocupação com a segurança tem aumentando exponencialmente, revestindo o desenvolvimento da atividade
aérea de tecnologias e procedimentos cada vez mais precisos. Entretanto, mesmo com toda a evolução observada nesta atividade, acidentes
continuam acontecendo e os principais fatores contribuintes presentes neles vêm subsistindo ao longo do tempo. Observando as estatísticas
brasileiras, nota-se um aumento a cada ano no número de acidentes, apesar das recomendações emitidas ao término das investigações, que têm
por objetivo eliminar ou mitigar os perigos e riscos identificados. Este trabalho tem como objetivo identificar o tipo de ocorrência predominante
nos acidentes aéreos ocorridos no período de 2007 a 2009 no território brasileiro e descrever suas características, na tentativa de melhor
compreender sua natureza e propor medidas que minimizem sua recorrência. A fundamentação teórica segue o modelo de estudo preconizado
pela Organização de Aviação Civil Internacional, no qual aponta que os acidentes acontecem por uma combinação de fatores. O estudo tem um
perfil descritivo e segue os procedimentos técnicos de uma pesquisa documental, focada na análise dos relatórios finais emitidos pelo Centro de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que se encontram disponíveis no site do órgão. Foi desenvolvida uma planilha
contendo as variáveis investigadas nos acidentes que, após serem transcritas, foram tabuladas e construídos gráficos. Foram trabalhados 189
relatórios finais (57,9%) disponibilizados dos 326 acidentes ocorridos no período trabalhado. O principal tipo de ocorrência foi a ‘Falha do Motor
em Voo’, identificado em 48 acidentes (25,4%) que apresentam as seguintes características: a região do Quarto Serviço Regional de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáutico (SERIPA IV), responsável pela investigação nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, detém 31,3% das
ocorrências, tendo este último estado contribuído com 20,8% dos acidentes do total registrado no período; 98% das aeronaves acidentadas
encontravam-se com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido; o tipo de operação com maior porcentagem de acidentes foi a ‘Particular’
(54,2%); os cinco principais fatores contribuintes foram: Julgamento de Pilotagem (52,1%), Supervisão Gerencial (41,7%), Manutenção de
Aeronave (33,3%), Planejamento de Voo (29,2%) e Aplicação dos Comandos (16,7%). Para compreender as principais características do fator
contribuinte ‘Julgamento de Pilotagem’, o mais significativo do período, foi feita uma análise e categorização do fator nas três áreas em que
acontece o julgamento deficiente: ‘Piloto’, ‘Aeronave’ e ‘Ambiente Externo’. Também foi feita uma análise dos seis modos de ação da decisão
tomada pelo piloto, decorrente do julgamento deficiente: Fazer/Não Fazer, Fazer Cedo/Fazer Tarde, Fazer Além/Fazer Aquém. Neste sentido,
observa-se que 80% dos julgamentos apontados como deficientes corresponderam a análises realizadas sobre a ‘Aeronave’, que inclui
reconhecimento e análise de informações relacionadas com peso e balanceamento, combustível, instrumentos, aeronavegabilidade etc. Em
relação ao modo de ação da decisão, 64% refere-se a ‘Fazer’, onde o piloto fez alguma ação que não deveria ter feito. Como principal medida para
diminuir a participação do fator ‘Julgamento de Pilotagem’ em futuras ocorrências, sugere-se a inclusão nos programas de capacitação de pilotos
de conteúdo específico sobre julgamento e tomada de decisão e suas consequências para a pilotagem. Isto pode promover maior conscientização
sobre a importância desse aspecto para uma operação segura, além de possibilitar o aumento do alerta situacional para uma tomada de decisão
mais assertiva. Nos passos futuros do estudo, inclui-se um detalhamento dos demais fatores identificados como contribuintes dos acidentes no
período.
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RESUMO
Os ecossistemas de Manguezal possuem variadas características que o configuram como um ambiente frágil e muito importante no equilíbrio
biológico dos ecossistemas costeiros. Possuem várias funções como berçário de peixes, moluscos e crustáceos e abrigo para várias espécies de
fauna aquática e terrestre, de valor ecológico e econômico. Além disso, a vegetação de mangue serve para fixar as terras e as raízes das espécies
arbóreas do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos. Por estarem localizados em áreas costeiras com grande valor
econômico, esse ecossistema sofre com o desenvolvimento industrial, imobiliário e social. Além disso, a intensa ocupação das regiões próximas
geralmente é acompanhado de aumento no despejo de resíduos, o que aumentam os impactos nesta região. Os principais vetores potenciais
geradores de impactos sobre os manguezais incluem a barragem de rios, a aquicultura e a urbanização, que resultam no desbalançeamento no
fluxo de nutrientes e poluentes. No manguezal do Canal do Fundão, que ocupa a faixa entre a Ilha do Fundão e o continente, os impactos são
diversos, estando entre as principais causas o despejo de esgoto doméstico, comercial e industrial e a ocupação desordenada de sua área e seu
entorno, com supressão de sua vegetação. Em Maio de 2009, a Secretaria de Estado do Ambiente deu início à despoluição e revitalização do Canal
do Fundão e do seu entorno que teve sua conclusão em Dezembro de 2012. Este programa compreendeu uma série de ações, dentre elas a
dragagem de três milhões de metros cúbicos de sedimentos ao longo de 7 km do Canal do Fundão e o plantio de mais de 500 mil mudas de plantas
(de espécies variadas), com a revitalização de 400 mil m² de áreas degradadas e a recuperação de mais de 33 km² de manguezais. O objetivo do
presente estudo é mostrar as modificações da cobertura vegetal no período de 2003-2014, incluindo anos em que houveram ações de restauração
e anos em que tais ações não ocorreram. A medida da cobertura vegetal foi feita através de imagens dos satélites Ikonos II e GeoEye-I. Foi
utilizado o software ArcGIS Desktop 10.0 para mensurar a área de estudo na forma de polígonos, assim, mostrando o crescimento da faixa de
vegetação na área analisada. Essas imagens foram obtidas no catálogo de imagens do INPE-Brasil e estão georreferenciadas em SAD-69 e
projetadas em UTM-23S. O polígono é representado por, no mínimo, três vértices conectados, sendo que o primeiro vértice possui coordenadas
idênticas ao do último, gerando, assim, polígonos fechados que definem elementos geográficos com área e perímetro. A área foi então calculada
para os anos em que haviam imagens disponíveis. Com base no cálculo desta área foram calculados os valores de área ocupada por cobertura
vegetal e a série histórica foi então analisada. Foi possível observar aumentos sucessivos na área ocupada por vegetação de manguezal encontrada
no Canal do Fundão no período de 2003-2014. Entre 2003 e 2006, houve um avanço de 52,9% no crescimento da vegetação, que era de 15.000m²
e passou para 24.037m². Em 2009 (ano em que deu-se início ao processo de recuperação e restauração do Canal do Fundão) os manguezais
apresentavam uma faixa de ocupação em torno de 30.132 m², o que representa um aumento de 20% na cobertura vegetal em relação a 2006,
oriundos somente de regeneração natural. Os anos seguintes mostraram aumentos sucessivos da cobertura vegetal, resultando em um total de
44.713m² em 2014, o que representa um crescimento de 92% se comparado a faixa de vegetação encontrada em 2003. Esta evolução da
cobertura vegetal mostra que as ações de restauração possuem não só efeitos diretos no aumento da cobertura mas também agregam potencial
para a regeneração natural das áreas pois, mesmo nos anos em que não houveram plantios, houve aumento na cobertura vegetal.
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RESUMO
O conhecimento da composição florística e da estrutura são os passos iniciais para o estudo dos processos ecológicos em comunidades vegetais.
Estes estudos conduzidos em áreas de sucessão primária podem fornecer subsídios importantes para a elaboração de estratégias de recuperação
de áreas degradas. Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do Estado do Rio de Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos
climáticos extremos que ocasionaram deslizamentos de encostas em vários pontos. Neste trabalho são comparados os parâmetros de composição
e estrutura de duas destas áreas, aqui denominadas área 1 (26º16’47”S/42º40’32”W) e área 2 (22º16’58”S/42º38’58”W). As áreas estão
localizadas na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo, uma das áreas mais afetadas por quedas de barreiras e/ou
enchente. Para cada encosta, foram alocadas 12 parcelas de 10x10 m para amostragem do componente arbóreo, 6 parcelas na área degradada e 6
parcelas na área de floresta. Todos os indivíduos tiveram sua circunferência acima do peito (CAP≥15,6cm) e altura medidos e foram identificados
ao menor nível taxonômico possível. A composição e estrutura das duas áreas foram comparadas entre si e entre as áreas florestadas e
degradadas. A comparação entre as áreas degradadas entre si e com as áreas florestadas foram feitas de forma qualitativa, já que o número
amostral encontrado nestas áreas não permitiu nenhum tratamento estatístico. Foram analisadas a riqueza (S), diversidade (H), a densidade,
altura dos indivíduos e a circunferência a altura do peito (CAP), os últimos foram comparados entre as áreas através de teste de Kruskall-Wallis (H)
e como teste a posteriore o teste de Mann-Whitney (U). Os parâmetros fitossociológicos para cada espécie para cada área foram calculados, e as
espécies foram elencadas por ordem de valor de importância (VI). Considerando-se as duas áreas, foram amostrados 303 indivíduos pertencentes
a 83 espécies e 33 famílias botânicas. As duas áreas apresentaram riqueza e diversidade similares (S= 67 e 62 e H=3,68 e 3,8, respectivamente). A
área 1 apresentou densidade e altura dos indivíduos significativamente maior que a área 2 (área 1 -20±12 ind/0.01ha e área 2 – 10±9ind/0.01ha,
U=9,95, p<0.01 e área 1- 9±4m e área 2-7±3, U=11,5, p><0.01, respectivamente). As duas áreas não diferiram quanto ao perímetro dos indivíduos
(área 1- 32,35±17,03cm e área 2- 28,57±18,30cm, U=0,2, p=0,86). As áreas basais foram bem distintas com a área 1 apresentado área basal de
2,27m²/ha e a área 2, 1,52m²/ha, efeito das grandes diferenças entre as densidades dos indivíduos. Na área 1, a espécie de maior importância foi
Myrcia fallax (A. Richard) DC. (34% do VI), seguida de indivíduos mortos (10%) e Psychotria vellosiana Benth (12%). Na área 2, a espécie de maior
VI foi Roupala sp. (23,26% do VI), seguida por Psychotria vellosiana Benth (22%) e de Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld (23%). Os valores acima
descritos devem-se principalmente aos indivíduos amostrados nas áreas de floresta, as áreas em regeneração contribuem muito pouco para estes
valores. Na área 1, apenas 15 indivíduos foram encontrados nas parcelas em regeneração. Tais indivíduos pertencentes às espécies Solanum
inaequali Vell., Cecropia lyratiloba Miq., além de espécies pertencentes às famílias Malvaceae e Phytolacaceae. Na área 2, apenas 5 indivíduos, 3
pertencentes a espécie Cecropia lyratiloba Miq e 2 pertencentes a espécie Croton urucurana Bell. Nas duas áreas, as parcelas localizadas nos
terços médios e superiores da encosta apresentaram poucos ou nenhum indivíduo. Isto leva a crer que existem “gargalhos” maiores na
regeneração das partes superiores das encostas, provavelmente, relacionado as características edáficas das diferentes porções da encosta. Para o
melhor entendimento das diferenças aqui encontradas serão necessários estudos de tais características e sua relação com a regeneração destas
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RESUMO
O trabalho visa identificar quais os principais problemas e impactos ocasionados no rio Guamá na cidade de Belém e objetiva analisar a qualidade
da água da bacia da Estrada Nova e os problemas ocasionados ao rio Guamá na Cidade Belém-Pará. Pretende-se tambem avaliar
quantitativamente os parâmetros físico-químicos, como turbidez, pH, cor, e condutividade e diagnosticar os parâmetros bacteriológicos, como os
coliformes totais e os coliformes fecais. A área de estudo se encontra na bacia da estrada nova, entre os canais da Doutor Moraes, Generalíssimo
Deodoro e Quintino Bocaiúva e no ponto de lançamento no rio Guamá, localizados no Bairro da Cremação e Jurunas, no município de Belém. Na
coleta de dados, as primeiras amostragens de água foram coletadas no período mais chuvoso, referente ao dia 27/04/2012, às 13h30min em 04
(quatro) frascos plásticos transparentes com capacidade de 1500 ml de armazenamento para cada ponto e ocorreu nos Canais da Av. Doutor
Moraes, Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa Quintino Bocaiúva no bairro da Cremação e Jurunas e o lançamento no rio Guamá situado na
cidade de Belém/PA. A segunda amostragem ocorreu no período menos chuvoso no dia 04/09/2012 as 7:30 da manhã. Realizadas as coletas em
quatro pontos, o 1º ponto de coleta no canal da Avenida Doutor Moraes entre Fernando Guilhon com a Bacia. O 2º ponto de coleta no canal da
Avenida Generalíssimo entre Travessa Timbiras e Travessa Fernando Guilhon. O 3º ponto no canal da Travessa Quintino Bocaiúva entre Avenida
Roberto Camelier e Travessa Onório. O 4º ponto na cabeceira do Rio Guamá próximo a Avenida Bernardo Saião onde deságuam as águas do Canal
da Travessa Quintino Bocaiúva. As primeiras análises de pH, Turbidez, Cor, Cloreto, Condutividade e Coliformes Totais e Fecais foram realizados
no laboratório do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia – IESAM e as segundas pelo laboratório Multi Análises de acordo com o parâmetro
estabelecido na Resolução do CONAMA n° 357/2005. Nos resultados para os cloretos, no período mais chuvoso ocorreu seu maior índice no ponto
1, Canal da Doutor Moraes. Para o parâmetro Coliforme, os valores encontrados foram elevados tanto para coliformes totais com para coliformes
fecais, sendo que esse último nos pontos 02 e 03 os coliformes fecais ultrapassaram os parâmetros existentes no CONAMA 357/05 para corpos
hídricos classe 02 que é de ≥ 1600 NMP/100 ml. Os resultados finais das coletas nos períodos mais e menos chuvosos indicam que o parâmetro:
Turbidez em todos os pontos apresentaram valores abaixo do estabelecido pela Resolução do CONAMA n° 357/2005. A análise da água mostra
uma variação no período mais chuvoso para menos chuvoso, tendo seus maiores resultados no segundo período para o ponto 3, cujo período de
pouca chuva há uma menor movimentação da água, levando uma grande quantidade de material em suspensão na coluna de água. A cor é
responsável pela coloração da água, resultante da existência de sólidos dissolvidos, que pode ser causada pelo ferro ou manganês, e pela
decomposição da matéria orgânica da água. Observou-se que os parâmetros Cor apresentaram valores acima do estabelecido pela Resolução do
CONAMA n° 357/2005, e de Turbidez, pH e Cloreto apresentaram valores abaixo dos parâmetros. Concluindo-se que, em todos os pontos de
coleta indicados, pode-se observar que as águas dos canais analisados não poderiam estar desaguando no rio Guamá, sem um tratamento
adequado, pois o processo de abastecimento de água inicia ás margens do rio. Essa água é lançada no Lago Água Preta e em seguida conduzida
por um canal artificial até o Lago Bolonha onde se bombeiam em média de 04 (quatro) mil litros de água por segundo até a Estação de Tratamento
de Água (ETA-Bolonha).
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RESUMO
Observa-se atualmente, em qualquer parte do mundo, que há uma grande geração de resíduos sólidos urbanos, sejam estes de origem: doméstica,
industrial, de serviços de saúde e comercial, isto é, devido ao constante crescimento das populações urbanas, a forte industrialização e a facilidade
de adquirir bens materiais. Ocorre que estes, muitas vezes são destinados de maneira inadequada, podendo ocasionar possíveis impactos
ambientais como saturação dos aterros sanitários, contaminação dos lençóis freáticos pelos produtos químicos, degradação do solo e do ar.
Considerando a necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental associado à extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e
destinação final de matérias primas, provocando o aumento de locais com disposição inadequada e diminuindo a vida útil de aterros sanitários, a
coleta seletiva tem um papel fundamental na adequada destinação dos resíduos sólidos urbanos, atribuindo valor econômico e social para
populações de classes baixas, contribuindo para a geração de emprego e renda e como consequência atuando no desenvolvimento de empresas
recicladoras, sobretudo favorecendo a preservação de recursos naturais, minimizando os impactos ambientais causados pela segregação incorreta
dos resíduos. O incentivo às associações e cooperativas de coleta seletiva é de fundamental importância, aumentando o volume de material
coletado e triado. Os responsáveis pela maior parcela de material coletado, recuperado e transformado em matéria-prima para as indústrias
recicladoras em todo o país são os coletores de rua. Dentro deste contexto um dos maiores índices de reciclagem está no plástico, sendo 17,2% de
todo material consumido e o consumo anual de plásticos por habitante é na ordem de 30 a 35 kg. Em aterros e lixões, os plásticos prejudicam a
decomposição dos materiais biologicamente degradáveis: criam camadas impermeáveis que afetam as trocas de líquidos e gases gerados pela
degradação da matéria orgânica. Levando em conta essa temática ambiental, o trabalho em questão objetivou propor alternativas sustentáveis
para reciclar as embalagens poliméricas dos produtos químicos utilizados em um instituto de beleza, desenvolvendo uma parceria entre o instituto
de beleza e a cooperativa de reciclagem agregando valor comercial a esses resíduos. Além da comercialização desses resíduos poliméricos, foram
criados artesanatos a partir das embalagens geradas no instituto de beleza, de forma a integrar um processo de educação ambiental, que visa a
interação no instituto de beleza e a cooperativa de reciclagem. Para isso, foram desenvolvidos objetos artesanais com o intuito de conscientizar
jovens e adultos a partir da confecção de artesanatos como: vasos, relógio, porta-treco entre outros. Utilizou-se como metodologia, o estudo de
caso, o qual envolveu a coleta de dados referentes: ao fluxo de clientes, compra de produtos e a geração de embalagens ao mês. Estes resíduos
passaram a ser coletados semanalmente, onde média de descarte de embalagens foi de 21embalagens/mês ou 2 kg aproximados de material
polimérico, sendo estes, higienizados, diluindo-se os restos de resíduos, estes descartados e aproveitando-se as embalagens para a confecção de
produtos de artesanato e brinquedos. Como resultados, foram alcançadas respostas positivas com relação à elaboração dos artesanatos como:
lixeira, cofre, vasos, “vai e vem” e “bilboque”, a um custo médio de R$ 1,66 por peça que envolveu um programa de educação ambiental com os
funcionários da cooperativa a partir dos resíduos poliméricos gerados no instituto de beleza, sendo que 6,27 Kg ou 0,06 ton deixaram de ir para os
aterros sanitários. Com o desenvolvimento desse projeto é possível dar uma destinação adequada aos resíduos gerados em instituto de beleza,
agregar valor econômico e integrar um programa de educação ambiental, estimulando a conscientização do indivíduo no que se refere à mitigação
dos impactos ambientais.
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RESUMO
O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir
no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Com o aumento da demanda pela necessidade de água potável, vive-se nos últimos meses uma escassez
de água que vem se transformando num grave problema, sendo este resultado fruto do consumo descontrolado dos recursos hídricos. Muitos
fatores contribuem para isso: crescimento populacional, poluição, desmatamento, mudanças climáticas e alteração do curso de água dos rios.
Vários problemas afetam a qualidade da água e agravam o desperdício. No campo, as técnicas inadequadas de irrigação e o uso abusivo de
produtos químicos afetam o meio ambiente. Com o desmatamento e remoção de áreas de vegetação e matas ciliares que protegem os rios, a
situação só piora. Nas cidades, o lançamento de lixo e esgoto sem tratamento polue os mananciais que abastecem a região. Não fechar a torneira
ao escovar os dentes, passar tempo demais no banho, ensaboar a louça com a torneira aberta, estão entre as ações cotidianas que contribuem
para o desperdício. No dia a dia nota-se que a água vem se transformando num recurso limitado embora não menos vital para a sobrevivência,
tornando cada vez mais urgente a aplicação de medidas que visam evitar o desperdício desse bem tão precioso. Apesar do Brasil ter 10% da água
doce do planeta, possui uma péssima distribuição. Cerca de 40% da água tratada acaba se perdendo para consumo. Isso se deve aos sistemas
arcaicos utilizados, mal administrados, carentes de manutenção e que sofrem de desvios ao longo de seus percursos. A água que chega nas
torneiras tem dois objetivos: ser utilizada para fins potáveis ou para fins não potáveis. Cerca de 30% a 40% da água consumida em uma residência
é para fins não potáveis, portanto a demanda de água que poderia ser atendida por fontes alternativas é grande e proporcionaria às
concessionárias e aos consumidores, mais economia. A proposta deste trabalho é de economizar, utilizando a água oriunda da máquina de lavar e
devolvê-la ao uso doméstico para fins não potáveis, despertando o interesse da população que obterá uma economia aplicada diretamente na sua
conta de água e assim, contribuir para o aumento do nível da água das represas. Este trabalho foi realizado tendo como base a necessidade de
promover uma mudança de hábitos e costumes através de ações que visam estimular a população à um estilo de vida mais sustentável. A
reutilização da água é uma prática aplicada em diversos países, mas no Brasil continua sendo um desafio para as empresas e governos,
incentivarem os cidadãos a esse tipo de economia. Mesmo com a técnica de tratamento da água, o reuso da água é destinado apenas a fins não
potáveis. A água cinza contém componentes decorrentes do uso de sabão ou de outros produtos para lavagem do corpo, de roupas ou de limpeza
em geral. Máquinas de lavar roupa são tipicamente a fonte mais fácil para a reutilização de águas cinzas, por terem uma bomba interna que
bombeia automaticamente a água sendo uma solução simples e barata para diminuir a demanda sobre os mananciais e reservatórios. O reuso da
água da máquina de lavar é importante não só pelos benefícios que essa medida irá causar, mas também pela mudança de cultura em nossa
sociedade. Com um custo total de apenas R$ 84,30 e utilizando materiais simples, (cesto de 100 litros com tampa, torneira plástica, flanges para
caixa d'água, rosca de 3/4 e fita veda rosca) é possível coletar essa água direto da mangueira da máquina de lavar. Medições realizadas atestam
uma economia que, de acordo com o uso de água na residência, pode cobrir os valores gastos com a confecção do reservatório da água usada na
máquina de lavar. Mesmo com uma cultura tão resistente a mudança, pode-se fazer a diferença com pequenas, mas eficazes ações. Cada cidadão
pode inovar o modo de utilizar e explorar os recursos sem agredir este precioso bem que é a agua.
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RESUMO
A população humana cresce em ritmo acelerado e está se tornando majoritariamente urbana. A projeção é que, continuado o ritmo de
crescimento populacional atual, em 2030, a população urbana aumentará para mais de 5 bilhões, ou 60% da população do mundo. Cidades
possuem uma natureza extremamente uniforme com estruturas físicas muito similares ao longo do mundo todo. Devido às alterações drásticas e
intensas, causadas pela urbanização e pelas características de seu crescimento, a urbanização é considerada uma das principais causas de extinção
de espécies nos dias de hoje, tendo como consequência o empobrecimento biótico causado pela homogeneização biológica. A homogeneização
biológica pode ser definida como o aumento da similaridade espacial de uma variável biológica em particular ao longo do tempo. A extinção de
espécies nativas é favorecida pela ação dispersora humana de espécies exóticas e as alterações ambientais humanas, resultando na contração da
distribuição das espécies nativas, na expansão da distribuição de espécies cosmopolitas, não-nativas, e a consequente diminuição das diferenças
faunísticas e florísticas entre as regiões. O conhecimento da biodiversidade urbana é de extrema importância pois possibilita a mitigação dos
efeitos da homogeneização biológica e a elaboração de estratégias que possam contribuir para a melhoria dos serviços ecossistêmicos da
biodiversidade local. Neste trabalho foi feita uma análise da composição específica do componente arbóreo de cidades do Brasil e uma análise
exploratória da similaridade destas cidades com dados coletados na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, RJ. Foram levantados dados de sete
localidades: os bairros Rancho Novo e o Centro (Nova Iguaçu) e Nova Friburgo (RJ), Lajeado e Colorado (RS); Campina Grande (PB) e Assis (SP).
Foram então elaboradas tabelas de ocorrência e abundância das espécies vegetais urbanas. Com base nesta tabela foi realizada uma análise de
similaridade utilizando o método de ligação simples e distâncias euclidianas, a proporção e abundância de espécies nativas e exóticas foram
calculadas e sua relação com a similaridade da flora das cidades analisadas. Contabilizou-se um total de 143 espécies espalhadas por essas
localidades, onde 74 (52%) foram classificadas como espécies nativas e 69 (48%) como espécies exóticas. De todas essas espécies, somente uma
ocorreu em todas as cidades, Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Standl. (Ipê Amarelo). Outras três espécies foram encontradas em cinco
cidades, são elas: Flamboyant - Delonix regia Bojer ex Hook.) Raf., Ficus benjamina L. e Lagerstroemia indica L., todas estas de origem exótica. As
cidades apresentaram uma alta dissimilaridade na sua composição florística. As espécies que ocorrem em apenas uma localidade correspondem a
cerca de 71,72% (104 espécies) do total espécies inventariadas, deste total 50 (48,1%) são espécies exóticas e 54 (51,9%) são espécies nativas. As
sete localidades estudadas foram divididas em dois grupos. No primeiro grupo temos as localidades do bairro Rancho Novo e bairro Centro, ambos
em Nova Iguaçu; a Praça Getúlio Vargas (Nova Friburgo) e Campina Grande. A similaridade nessas localidades ocorre por conta da maior
abundância de espécies exóticas em relação a espécies nativas. No segundo grupo composto pelas localidades de Assis, em São Paulo; e de
Colorado e Lajeado ambos no Rio Grande do Sul, a similaridade se deve a maior abundância de indivíduos de espécies nativas. Conclui-se que
existe uma grande proporção de espécie exóticas nas cidades brasileiras e que estas contribuem para a homogeneização biológica, fazendo com
que cidades geograficamente distantes sejam mais similares do que as que estão geograficamente mais próximas. É muito importante que o
conhecimento da biodiversidade urbana seja utilizada para a elaboração de estratégias para a conservação de espécies e preservação dos
ecossistemas locais.
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RESUMO
Estudos alelopáticos visam estudos acerca da interação de compostos químicos que favorecem ou prejudicam processos biológicos; a exemplo da
germinação, crescimento e desenvolvimento das plantas. Tais compostos, denominados aleloquímicos, possuem origem biossintética comum aos
princípios ativos. A importância da alelopatia vem sendo reconhecida como possível alternativa à utilização de agroquímicos no controle de
espécies daninhas. Problemas oriundos da infestação causada por essas espécies são observados em diversas culturas sendo imprescindível seu
controle para garantia de um bom desenvolvimento e produtividade. A preocupação com o desenvolvimento de novas tecnologias tem sido um
dos grandes desafios dos cientistas que conscientemente tentam desenvolver práticas alternativas para a utilização de produtos que possam gerar
menos resíduos. Schinus terbinthifólius (aroeira) é utilizada como condimento na culinária também é citada na literatura como planta medicinal
responsável por diversas respostas biológicas, despertando o interesse de pesquisadores quanto a sua composição química. O objetivo desse
trabalho versa sobre a avaliação da atividade alelopática de S. terebinthifolius sobre Lactuca sativa (alface). O experimento foi realizado a partir
das folhas secas de aroeira (487,5 g), que foram submetidas a extração por maceração exaustiva. Para os tratamentos o extrato metanólico (pH
5,0) o mesmo foi analisado nas concentrações de 100; 75; 50; 25; 12,5 % e como testemunha se utilizou água. Estas amostras foram aplicadas
sobre trinta sementes de alface dispostas sobre papel germiteste em placas de Petri, mantidas em câmara de germinação (B.O.D.) à temperatura
de 20º C e fotoperíodo de 8/16 horas, seguindo delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. Foram determinados, o percentual
de germinação, o crescimento inicial da parte aérea, o comprimento da radícula e a biomassa seca. A germinação e a biomassa seca das plântulas
de alface não foram influenciadas pelos tratamentos, enquanto o crescimento inicial da parte aérea foi reduzido em função do aumento da
concentração do extrato. A avaliação do crescimento da radícula mostrou alelopatia positiva para o extrato em menores concentrações (12,5 e
25%), porém com o aumento da mesma (100%) houve uma redução considerável do comprimento. Os aleloquímicos presentes nas folhas de S.
terebinthifolius influenciaram consideravelmente o desenvolvimento das plântulas de alface sendo necessários estudos mais aprofundados para
determinação dos aleloquímicos responsáveis por tal atividade.
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RESUMO
A energia eólica é obtida através da conversão da energia cinética dos ventos em energia mecânica ou elétrica. Na busca por fontes de energias
alternativas para substituir os combustíveis fósseis e para complementar a geração hídrica fortemente atrelada as condições climáticas, a energia
eólica surge como alternativa promissora, com custos de implantação e de geração razoáveis, em comparação com outras fontes de energias
como a energia solar. Este fato, aliado ao desenvolvimento tecnológico, deu origem a um crescimento exponencial da implantação de parques
eólicos no mundo, desde a década de 70, e no Brasil, desde a década passada. Como obstáculos à expansão dos parques eólicos aparecem os
impactos criados pelos aerogeradores a nível visual, a interferência no ciclo reprodutivo de aves e nos sistemas de comunicação e, sobretudo, o
ruído associado ao funcionamento dos aerogeradores, os quais lideram as queixas das populações afetadas e dos grupos que se opõem à
instalação destes equipamentos. Assim, este trabalho teve por objetivo realizar um estudo e caracterização do ruído de um parque eólico
localizado no norte do estado do Rio de Janeiro e do seu efeito no ambiente sonoro exterior e no parque edificado envolvente. Foram efetuadas
medições de ruído com o decibelímetro modelo DEC-5000, marca Instrutherm em sete pontos geográficos nas proximidades do parque eólico. Os
resultados foram analisados à luz da legislação ambiental vigente, em especial a Norma Brasileira Registrada 10.151/2000 e a Resolução 001/1990
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Os resultados indicaram a conformidade dos valores com as referências regulamentares.
Entretanto considerando-se as perspectivas de crescimento populacional e expansão urbana da área objeto do estudo, a qual tem sido alvo de
empreendimentos imobiliários, os mesmos resultados indicam a necessidade de uma política efetiva de uso e ocupação do solo por parte do
poder público de forma de forma a garantir o equilíbrio entre a demanda crescente por energia e a saúde e bem estar da comunidade em geral.
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RESUMO
A presença de compostos orgânicos voláteis, elementos nocivos à saúde, em alguns materiais tem motivado a busca por elementos substitutivos e
menos prejudiciais. O PRFV possui ampla aplicação em diversos segmentos da engenharia. Contudo, sua produção gera muitos resíduos, não é
reciclável e o manuseio da fibra pode causas diversas problemas de saúde aos trabalhadores. Tendo em vista os problemas ambientais e
relacionados à saúde dos que manipulam o material, buscou-se a alternativa de fabricação de um material compósito que pudesse ser reciclável e
biodegradável. Com isso, verificou-se a quantidade de serragem gerada no processo de utilização de placas de Medium Density Fiberboard (MDF).
Essas placas são largamente utilizadas na indústria moveleira e de construção civil e seu manuseio gera certa quantidade de resíduos na forma de
cavacos, cepilhos, serragem, entre outros. Esses materiais residuais, muitas vezes, são utilizados como combustível na queima para geração
energética ou são descartados em aterros e outras áreas . A queima destes materiais pode liberar dioxinas, furanos e outros elementos
potencialmente prejudiciais à saúde humana.Verificando a necessidade de redução na utilização de PRFV e permitir uma finalidade mais adequada
aos resíduos de MDF, este trabalho teve o intuito de produzir compósitos através da utilização de serragem residual de MDF com poliuretana
derivada de óleo de mamona e analisar os dois compósitos por análise termogravimétrica (TGA) e ensaio de flexão por três pontas. A TGA
demonstrou que mesmo os resíduos de MDF contendo traços de Uréia-formaldeído e/ou Melamina-formaldeído, essas resinas são seladas pela PU
não sendo volatizadas em temperatura ambiente. Com isso, no quesito toxicidade, pode-se verificar que o compósito proposto é muito mais
adequando do que o PRFV. Contudo, através dos resultados do ensaio de flexão, foi possível verificar que as propriedades mecânicas do PRFV são
muito superiores ao compósito de fibras com PU de óleo de mamona.
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RESUMO
Os ambientes estuarinos estão situados na interface entre o continente e o mar, e sofrem constante influência física, química e biológica. São
sistemas com alta capacidade de acúmulo de materiais de origem continental e marinha, e são intensamente afetados por eventos de maré. Dos
contaminantes que se acumulam nos estuários, o fósforo é um dos principais. O fósforo faz parte do grupo dos nutrientes essenciais à vida e
possui um ciclo biogeoquímico que pode causar vários impactos antrópicos nos sistemas costeiros. As principais fontes poluidoras introdutoras de
fósforo nos corpos hídricos são de esgotos domésticos que possuem detergentes e dejetos humanos. A constante descarga de efluentes causa
grande degradação dos ambientes estuarinos, e um desses ambientes é a área estudada, a Lagoa da Tijuca, constituinte do Complexo Lagunar de
Jacarepaguá, RJ (22° 58’W e 23° 01’ S, e 43° 0’ e 43° 29’ W). O presente estudo teve como etapas a coleta de sedimentos superficiais da lagoa, em
quatro pontos (LT1, LT2, LT3 e LT4) em linha amostral, coletados em triplicata. As amostras foram congeladas e transportadas para o laboratório,
no qual foram separadas alíquotas para a caracterização do sedimento através das análises de granulometria pelo método de peneiramento por
via úmida para a separação de grãos finos, < 63 µm (silte e argila) e grossos, > 63 µm (areia), matéria orgânica (MO) através da perda por ignição
do sedimento, e das análises de fósforo orgânico (PO), fósforo total (PT) e fósforo inorgânico (PI) pela utilização do espectrofotômetro. De cada
ponto foi retirada uma parcela de 20 g, que foi desidratada em estufa e macerada, e depois foi retirada de cada parcela a fração de 0,200 g, que
foi calcinada e recebeu a adição de ácido clorídrico 1mol/L. As amostras foram alocadas em mesa agitadora e centrifugadas. Para as análises de PT
elas foram calcinadas a 450º C por 4 horas. Após isso, foi adicionado 10 ml de ácido clorídrico por 1 molar na duas frações de sedimento e depois
as amostras foram para a mesa agitadora por 24 horas para facilitar a extração do fósforo em meio ácido. Foi retirado 1 ml da amostra do
sobrenadante e diluído em 20 ml de água deionizada. As concentrações de PO foram obtidas através da diferença de PT por PI. Para a curva de
calibração foi usada uma solução de fosfato monopotássico (KH2PO4) e preparados 5 padrões entre 1,79 x 10^5 mol /L e 7,16 x 10^-4 mol /L de
fosfato, em ácido clorídrico 1mol/L. Para os reagentes foi pesado 0,03 g de antimonil tartarato de potássio (C4 H4 KO7 Sb H2O) e 2,5 g de
molibdato de amônio (H24 Mo7 N6 O24 4H2O) dissolvido e depositado com ácido sulfúrico (H2SO4) 9 mol/L em um balão volumétrico de 100 mL.
A preparação de R2 foi feita com a pesagem de 2,5 g de ácido ascórbico (C6 H8 O6) e depositado em um balão volumétrico de 25 mL. Para as
análises espectrofotométricas foram misturados quatro volumes de R1 e um volume de R2, gerando o reagente R3. Foram misturados 10 mL de
água destilada + 1 mL da amostra padrão de R3 para as medidas espectrofotométricas. Após a mistura, a leitura da concentração de fósforo foi
aferida no aparelho. O PO no sedimento apresentou valores mínimos e máximos na faixa de 0,32±0,2 mg/g a 0,92±0,4 mg/g, os de PI variaram de
0,30±0,05 mg/g a 1,20±0,03 mg/g, e as taxas de PT tiveram a variação de 0,62±0,2 mg/g, a 2,01±0,3 mg/g. Esses valores se assemelham a outros
ambientes impactados pelo aporte de efluentes urbanos. Foi constatado que o ponto LT1 foi o ambiente menos impactado com PI, PO e PT em
comparação com os outros pontos devido à influência da maré. O meio e a outra extremidade da lagoa apresentaram acúmulo de PT e PI
elevados. PO e MO apresentaram a mesma tendência, indicando que a ambas têm a mesma origem. Os valores de PI em relação aos de PT no
sedimento aumentam de acordo com o grau de contaminação do ambiente por resíduos domésticos. As taxas de PI, elevadas em relação ao PO,
demonstraram a contaminação do ambiente por efluentes domésticos.
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RESUMO
O resumo visa determinar quais os principais problemas socioambientais ocasionados na comunidade da ilha do Maracujá, no município do
Acará/PA. Tem-se como objetivo geral analisar a questão socioambiental da Ilha Maracujá no município de Acará/PA. Fazem parte dos objetivos
específicos: caracterizar a situação socioambiental da comunidade da Ilha do Maracujá no município de Acará/PA; verificar os principais problemas
ambientais encontrados na comunidade da Ilha do Maracujá no município de Acará/PA; identificar quais as doenças de saúde pública, mais
encontradas na comunidade da Ilha do Maracujá no município de Acará/PA. A coleta de dados foi realizada na Ilha do Maracujá, através de visitas
in loco, onde foi executado o levantamento da realidade socioambiental do local, através de observações visuais, entrevistas e aplicação de
questionários para 50 famílias ribeirinhas e no período de outubro, novembro e dezembro de 2015, em horários alternados. O questionário
abordou, cerca de 12 perguntas objetivas direcionadas quanto à identificação e inserção no meio físico e socioambienta, a descrição e
caracterização do meio natural e sua estrutura produtiva e habitacional. Nos resultados foi observada a predominância do sexo feminino entre os
moradores com um percentual de 55 %. Na faixa etária, percebe-se um numero maior de pessoas na faixa adulta o que representa um perfil de
população ativa economicamente com60 % dos moradores trabalhando de forma autônoma, principalmente da venda de açaí, cujo produto é à
base da sobrevivência das famílias. Muitos recursos têm-se esgotado como a pesca, e as palmeiras que produzem as palhas (bubaçu, palheira,
jupati), por força da pressão do mercado. No que dix respeito a escolaridade, nota-se que 65% dos moradores possuem ensino fundamental
incompleto, 20% com ensino médio completo e 15% de moradores analfabetos. Esta realidade decorre da inexistencia de escolas com ensino
médio nas proximidades da Ilha, onde os mesmos têm dificuldades ao acesso às escolas na Capital (Belém-PA). Outros problemas, como o lixo, a
falta de saneamento e poluição da água são os mais presentes visivelmente observados na Ilha. As crianças e adultos não podem consumir a água
do rio ou mesmo se utilizar desta para o banho, pois facilmente estarão sujeitos a doenças gastrointestinais e micoses. Segundo os moradores,
algumas doenças de veiculação hídrica foram relatadas, como os casos de febre tifoide, leptospirose e dengue. Observa-se que, diariamente,
membros de várias famílias precisam se deslocar para as proximidades do Porto do Açaí e Porto da Palha, situado à beira do rio Guamá junto ao
bairro do Jurunas, em Belém par “encher” vários baldes com agua para sua necessidades. Outros buscam água nos poços da terra firme na
localidade de Santa Quitéria, Boa Vista do Acará, longe das ilhas e em propriedades particulares. Verificou-se, também, uma inviabilidade da
pesca, em virtude, da poluição da água cada vez mais imprópria para o consumo. Observou-se que o lixo se caracteriza pela coleta irregular, o
despejo em locais inapropriados, com falta de lixeiras adequadas, a queima e o enterro de resíduos na área. O principal destino do lixo domiciliar é
a queima, umas das práticas adotadas pela grande maioria dos moradores entrevistados. Concluiu-se que existe um grande descaso com as
questões ambientais na ilha por parte dos moradores. Principalmente, por se tratarem de pessoas com uma situação econômica limitada e sem
acesso às informações básicas relevantes ao meio ambiente. Logo, é importante a participação efetiva da comunidade local quanto à resolução
destes problemas ambientais, pois, à medida que ela se sinta como parte integrante do meio, ocorrerá uma prevenção e uma redução quanto as
melhores condições físicas do ambiente.
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RESUMO
Os processos de ecoeficiência visam à redução progressiva dos impactos ambientais gerados por bens e serviços ao longo do ciclo de vida, sem
comprometer a capacidade de suporte das gerações futuras, utilizando-se para tal finalidade técnicas ou tecnologias que viabilizem este conceito.
Tal conceito vem pressionando diversos ramos de atividades a buscarem alternativas para a adoção de processos eficientes do ponto de vista
ecológico. Os postos revendedores de combustíveis são exemplos de empreendimentos que além de possuírem grande potencial para gerar
impactos ambientais também fazem uso exacerbado de recursos naturais, por exemplo, água e energia elétrica. Com o advento da Revolução
Industrial a partir do século XVIII, o processo de desenvolvimento da sociedade moderna manteve um crescimento exponencial atrelado também
aos impactos ambientais. Esses impactos podem ser gerados por postos revendedores de combustíveis que mantém instalado dependências,
tanques de armazenamento subterrâneo, que comumente são alvos de acidentes ambientais devido a vazamentos, má conservação e vida útil
superada. O presente trabalho, cujo objetivo foi apresentar o sistema de ecoeficiência implantado no estabelecimento a fim de mitigar o consumo
de recursos naturais oriundos da atividade. Adotou-se o método empírico de entrevista para a obtenção de dados, junto ao proprietário e
colaboradores, referente ao consumo de energia e difusão do conceito de ecoeficiência. Foram tambem realizadas visitas ao estabelecimento
onde foram registradas imagens, bem como levantamentos de legislações e normas vigentes em sites específicos via internet. Os resultados
obtidos com o estudo possibilitaram a identificação de melhorias para a elaboração de uma proposta a cerca de difundir o conceito de
ecoeficiência a outros estabelecimentos como forma de disseminação da ideia. Visa-se assim uma mudança de hábito de forma coletiva
objetivando, por tanto, a redução dos impactos ambientais causados por atividades de postos revendedores de combustível. No desenvolvimento
deste estudo verificou-se que a adoção de um sistema de ecoeficiência em posto de revendedor de combustível é uma ação inédita não sendo
observada em empreendimentos semelhantes na cidade. Por tratar-se de um empreendimento que possui grande potencial poluidor, a
ecoeficiência tornou-se ferramenta estratégica, promovendo não apenas a minimização dos impactos ambientais gerados, mas também a
promoção do marketing empresarial. As alterações realizadas no Auto Posto ocorreram a partir da mudança de conceito do proprietário em
relação ao meio ambiente, principalmente em função aos passivos ambientais. Assim, como medida compensatória, optou-se pela implantação de
ações que permitissem a redução dos impactos ambientais e redução do consumo dos recursos naturais. Os resultados obtidos nas
transformações realizadas ao longo do período de operação demonstraram-se eficientes, porém, parte do projeto de ecoeficiência concebido no
início de operação do posto não possibilitou a criação de indicadores de eficiência e tão somente de evolução ao longo da operação. Contudo,
quando comparado a outros postos que não possuem sistemas ou ações de ecoeficiência implantados é notória a diferença principalmente no
consumo de água. Os resíduos gerados na troca de óleo recebem destinação correta o que assegura a redução de impactos ambientais gerados
com a destinação. Foi verificado também que a falta de capacitação profissional dos colaboradores permitiram a ocorrência de alguns erros
durante a execução de algumas tarefas cotidianas, para tanto, a criação de um programa de reciclagem profissional complementar, asseguraria
que falhas como derramamento de óleo ou combustível no piso no momento de transbordo não ocorressem constantemente. Verificou-se que as
aplicações do sistema de ecoeficiência atrelado ao cumprimento das exigências legais permitem ganhos não apenas financeiros, mas também na
melhoria na qualidade do gerenciamento das atividades exercidas.
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RESUMO
A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui atualmente um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações públicas,
sobretudo os resíduos de saúde. Diariamente é possível presenciar várias situações que nos revelam como a degradação ambiental causa
problemas na saúde nas condições de vida do homem. O sistema jurídico brasileiro por sua vez contempla a relação entre meio ambiente e saúde
onde a minimização de problemas de ordem de saúde pública e da ordem ambiental podem ser auto monitorados e correspondem a um
incremento na elaboração de políticas mais concretas para o gerenciamento sócio ambiental. O presente trabalho foi realizado no hospital
veterinário da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), no qual foi realizado um levantamento sobre geração, segregação e o
armazenamento dos resíduos. O trabalho foi executado de acordo com as normas recomendadas de segregação dos resíduos de acordo com a sua
classificação. De acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05 .O trabalho se realizou com o resíduo gerado em todo os
setores como: Serviços Administrativo e Ensino, Atendimento Clínico, Internação e Procedimentos Cirúrgicos e Laboratórios de Diagnóstico.
Inicialmente foi realizada a descrição, classificação e quantificação dos resíduos gerados até a disposição final. Em uma segunda etapa, o resíduo
gerado no hospital foi pesado e medido em área por um período de 12 meses. Os resultados foram anotados e analisados de acordo com seu peso
e setor e geração e a comparados. Conforme os dados obtidos através das aferições feitas no hospital veterinário da UENF, pode-se constatar que
a quantidade de resíduo administrativo em 3 bimestres do ano, é maior que o de perfuro cortante e do infectante.Em relação ao volume do
resíduo pesado, o administrativo mostra-se sempre em grande quantidade na grande maioria dos casos, seguido do infectante seguido do perfuro
cortante. Pode-se constatar que a grande quantidade de resíduo administrativo gerada vem de descarte de muitos objetos, como papel, caixas de
papelão, latas, garrafas pet, que é jogado diariamente fora, onde na maioria dos casos esses objetos poderiam ser reaproveitados para se reduzir o
volume.Osresultados surpreendentemente mostraram a geração de uma quantidade muito maior de resíduos no setor administrativo do que em
qualquer outro setor de atividade clinica-ensino do referido hospital, mostrando a necessidade de maior comprometimento sócio-educativoambiental.
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RESUMO
Em meio século,um processo de urbanização desenfreada converteu uma população rural em um contingente concentrado majoritariamente nas
cidades do país. Caracterizado pela carência de planejamento,permitiu a ocupação de áreas frágeis/inadequadas, desconsiderando necessidades
de infraestrutura, como,por exemplo, dotar as moradias de acesso e esgotamento sanitário. Ainda hoje, muitas cidades utilizam seus rios para
afastamento dos esgotos, piorando sua qualidade ambiental e capacidade de escoamento. As dificuldades para enfrentamento de tantos
problemas são maiores pela diversidade de competências envolvidas. A gestão dos recursos hídricos é exemplo da necessidade de interação entre
diversos sistemas: um plano de drenagem pode servir como elemento integrador por lidar com aspectos de saneamento, resíduos, uso do solo e
macrodrenagem. Nessa linha, esse trabalho apresenta o desenvolvimento do planejamento de macrodrenagem, baseado no estudo de caso da
Bacia do Rio Trapiche, Itaguaí/RJ,empregando-se modelagens simples, de baixo custo e mais acessíveis, por exemplo, a pequenas prefeituras.
Enfatizou-se a utilização de medidas sustentáveis, de caráter não estrutural, como uso de instrumentos de gestão para aumento da capacidade de
infiltração/amortecimento da bacia.O objetivo é minimizar o pico das cheias, as frequentes enchentes e riscos de sinistros na bacia do Centro,
onde situam-se as principais atividades administrativas/comerciais do município. Os dados obtidos a partir da modelagem e comparação de dois
cenários básicos estudados indicam que, com o aumento da permeabilidade da bacia, houve uma nítida diminuição na vazão de drenagem em
todos os trechos estudados, com exceção do trecho referente a bacia externa, já que nele se manteve as atuais condições de impermeabilização.
Considerando a vazão total drenada e escoada no trecho mais de jusante, somente o aumento de permeabilidade foi responsável pela redução de
cerca de 20% dos caudais correspondentes a chuvas com tempo de recorrência de 5 e 50 anos.Em que pese se tratar somente de resultados
preliminares e considerando ser apenas um trecho específico de toda uma bacia que será objeto de elaboração do Plano de Drenagem, pode ser
constatado que a metodologia e a modelagem utilizadas atendem as demandas básicas de um estudo genéric e poderão servir de embasamento
para todo planejamento em questão. Quanto à definição e calibração da metodologia/modelagem a ser utilizada no Plano, ela apresentou
resultados muito satisfatórios. Os dados obtidos pelo presente diagnóstico, feito com base em um roteiro metodológico, demonstraram ser
pertinentes e consonantes com as informações obtidas junto aos técnicos da Prefeitura e a moradores ouvidos pelas equipes de campo. A
metodologia demonstrou ser também ágil e de fácil manipulação. Não obstante, é importante ressaltar que a modelagem apresenta algumas
restrições, como por exemplo,a necessidade de um maior número de seções de controle e de maior precisão das mesmas.
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RESUMO
Nos centros urbanos, o que se observa é a contaminação dos lençóis freáticos por consequência de lixo nas encostas, fertilizantes, fitossanitários e
efluentes industriais descartados incorretamente. O problema se estende às áreas rurais onde as pessoas, por falta de conhecimento, contaminam
os mananciais. Há locais que carecem de abastecimento de água tratada, incluindo as águas de chuva, para o consumo humano. O presente
estudo mostra que é possível montar uma ETA de baixo custo e de fácil instalação. A pesquisa teve início com a análise de uma amostra da água de
um lago em Furnas, Pouso Alto, sul de Minas Gerais. A cor da água estava alterada por algas e com um pouco de turbidez, por ter sido coletada em
um período chuvoso de média visibilidade em função da profundidade do lago e dos plânctons. A temperatura medida em torno de 19ºC. Quanto
ao estudo da alcalinidade e dureza foram encontrados um baixo nível de carbonato de cálcio e sais de cálcio. Médio nível de oxigenação, presença
de amônia, indicando matéria orgânica, e microorganismos patogênicos. A ETA é composta por uma etapa de filtração, com areia e brita, com o
intuito de eliminar os resíduos sólidos e outra de esterilização. A água foi filtrada, armazenada em um reservatório e submetida a uma técnica
muita antiga, de elevação da temperatura a 80°C para eliminação de microorganismos patogênicos que se proliferam, normalmente a
temperaturas entre 33 e 46°C. A temperatura de 37°C é a ideal, contudo a faixa de 7ºC a 60ºC permite a sua existência. Abaixo de 33°C e acima de
46°C, as bactérias entram em estado de inércia e, acima de 100ºC, morrem. Estão classificadas em cinco grupos: salmonelas, estafilococos,
Clostridium botulilum, Clostridium perfringens e outros microrganismos (bacilos coliformes, estreptococos e bacilos esporulados). A elevação de
temperatura é fatal para estes organismos. O processo foi possível com a instalação de um coletor solar na saída do reservatório. Para garantir um
melhor resultado, uma válvula de pressão foi colocada na saída do coletor, calibrada para disparar a 15 PSI, provocando uma queda brusca de
temperatura de 80ºC para 8ºC; medidas feitas por dois termômetros, colocados antes e após a válvula. A água tratada foi depositada em um
segundo reservatório e na saída deste, um filtro de ultravioleta e por gravidade a água já esterilizada chega a um 3º reservatório. Neste estágio
analisaram-se os principais agentes patogênicos como bactérias heterotróficas, clostridium, coliformes fecais e totais, enterococos,
staphylococcus, pseudômonas e salmonelas. Em todas as análises o resultado demostrou ausência de colônias destes organismos. Todas as
medidas feitas nesse trabalho foram realizadas com o auxílio dos kits físico-químicos e microbiológico da “ALFAKIT”, cuja leitura se deu através do
contador de colônias e após as medições, todas as placas de petri foram submetidas à autoclave, com o intuito de eliminar qualquer tipo de risco.
Para evitar que esta água armazenada possa ser contaminada por agentes externos, ela foi submetida à cloração e assim pode ser armazenada
para consumo humano. O Ph do lago, medido no decorrer do dia, variava, tendendo a ácido pela manhã e chegando próximo a neutralidade no
meio da tarde, o que é considerado normal. No tratamento final aplicou-se uma correção do fator Ph. Todo o processo foi desenvolvido para
locais onde o abastecimento não possui tratamento prévio das águas por parte de órgãos governamentais. Este tratamento também mostrou-se
eficaz quando aplicado às águas de chuvas, para consumo humano, captadas dos telhados, contendo resíduos sólidos. A pesquisa sugere a
instalação de ETAs em locais carentes de água tratada.
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RESUMO
Na maior parte das grandes cidades, o crescimento das áreas urbanizadas processou-se de forma acelerada e somente em algumas a drenagem
urbana foi considerada fator preponderante no planejamento da sua expansão. Esse modelo de ocupação propiciou um intenso processo de
crescimento populacional, cujo resultado é a rápida degradação ambiental, principalmente com a ocupação de áreas impróprias para instalação de
moradias. Com isso, os centros urbanos sem infraestrutura sofrem cada vez mais com os eventos de alagamentos que no decorrer do tempo, vêm
se tornando mais frequentes devido à impermeabilização da superfície, da falta de estrutura e organização pública, que permite que áreas sejam
ocupadas indevidamente, principalmente, as áreas de risco, sem saneamento e limpeza das vias e da drenagem pública. Grande parte desta
problemática ocorre devido à falta de espaço para construir moradias próximas ao centro da cidade e também a baixa consciência de boa parte
destes indivíduos. O presente trabalho tem como objetivo realizar a determinação, mapeamento e comparação de áreas susceptíveis a riscos de
alagamento nos bairros São Brás e Cidade Velha, em Belém do Pará. Para isso foram levados em consideração aspectos e perfis geomorfológicos,
o regime de chuvas e a capacidade de drenagem das águas nas regiões pré-estabelecidas. O estudo visou a identificação e o mapeamento das
áreas susceptíveis a alagamentos e as áreas atingidas por estes eventos, por destacarem-se como métodos de monitoramento e que também são
consideradas técnicas fundamentais para o planejamento e acompanhamento de ocupação do espaço urbano, devido a necessidade de expansão,
consequência do aumento populacional na região metropolitana. A área de estudo envolve os bairros de São Brás e Cidade Velha, situados na
região metropolitana da cidade de Belém do Pará. Os mesmos foram adotados como parâmetros, dadas suas características particulares quanto à
altimetria, uso e ocupação do solo, e condições locais de drenagem. A coleta de dados e informações foi realizada a partir da identificação dos
principais pontos de alagamentos nos bairros estudados, com visitas “in loco”, captura de imagens, registros de imagens de jornais de grande
circulação e georreferenciamento para elaboração do mapa de risco, indicando os pontos de alagamentos obtidos. Foram realizadas cinco visitas
em cada bairro uma a cada mês no período de fevereiro á Junho de 2014, todas na época mais chuvosa na cidade de Belém. Durante as visitas foi
realizada a coleta das coordenadas geográficas através de GPS nos principais pontos de alagamentos dos bairros Cidade Velha e São Brás cujas
informações foram lançadas no Google Earth para confirmação dos pontos mencionados. Após esta confirmação utilizou-se o ArcGis como
ferramenta de georreferenciamento para o mapeamento das áreas referentes nos bairros, os pontos de maior susceptibilidade à alagamentos de
acordo com as características e condições pré-estabelecidas na elaboração do projeto. Através dos mapas e do georreferenciamento das referidas
localizações das áreas de risco e de susceptibilidade a alagamentos nos bairros em estudo, pode-se notar a discrepância entre os mesmos em
relação à quantidade de pontos. Através dos resultados obtidos observou-se que o bairro da Cidade Velha apresenta maior quantidade de pontos
alagáveis: 10 (dez), já o Bairro de São Brás apresenta apenas 4 (quatro). Conclui-se através das pesquisas bibliográficas, análise de dados, análise
das imagens coletadas, das visitas in loco e do mapeamento dos pontos de alagamento que a área com maior susceptibilidade a ocorrência de
alagamentos é o bairro da Cidade Velha com dez pontos mapeados, porém não pode-se deixar de mencionar que o bairro de São Brás apresentou
quatro pontos por ser um bairro mais novo com aplicação de um certo planejamento técnico, mas que também merece atenção.
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RESUMO
O marketing ambiental hoje é uma das ferramentas mais importantes para divulgação e disseminação dos conceitos de sustentabilidade e
conscientização ambiental de uma empresa, não sendo simplesmente um instrumento de demonstração do envolvimento de uma empresa nas
questões ambientais. Este trabalho tem como principal objetivo avaliar o perfil do consumidor de grandes shoppings da cidade de São Paulo, com
intuito de elaborar estratégias que mostrem que quanto mais consciente for este consumidor em relação as questões ambientais maiores serão as
vendas dos produtos de empresas que investem em sustentabilidade, ao mesmo tempo em que os impactos ambientais serão diminuídos. Para
comprovar os resultados desta pesquisafoi realizada a aplicação de 100 entrevistas estruturadas em dois grandes shoppings da cidade de São
Paulo (Paulista e Plaza Sul), no mês de abril de 2015, em dias e horários diferentes. Os dados foram tratados estatisticamente para melhor
visualização dos resultados e elaboração de estratégias de conscientização ambiental de acordo com a descrição do perfil dos seus
frequentadores. Dentre as ferramentas utilizadas para análise deste estudo foram contempladas questões tais como: marketing ambiental,
educação ambiental e sustentabilidade. Os shoppings tornaram-se referência na vida de grande parte da sociedade. O consumo é estimulado, e os
indivíduos sentem-se mais protegidos, para realizar suas compras e atividades relacionadas ao lazer. Os resultados mostraram que apenas 28% dos
entrevistados levavam em consideração o fato do shopping que frequenta estar engajado com as questões ambientais. Apenas 50% dos
entrevistados na faixa etária entre 35 a 44 anos demonstram maior interesse em frequentar shoppings ambientalmente corretos. Os entrevistados
com renda até 2 salários mínimos (35%) não dão nenhuma importância para a preocupação ambiental e social das empresas. 62% responderam
que sabem o que são ecopontos. 65% responderam conhecer campanhas pautadas no marketing ambiental citando os selos verdes encontrados
nos produtos, porém 76% dos entrevistados não mostram preocupação quanto as questões ambientais ao adquirirem um produto. Sendo este
dado mais relevante entre os jovens com idade entre 16 a 24 anos. Este fato realmente causa admiração, pois são estes jovens que tiveram acesso
a uma maior formação quanto as questões ambientais em suas escolas e também através da mídia nos últimos 20 anos. Os jovens brasileiros
apresentam como característica uma contínua preocupação quanto as questões ambientais, mas de acordo com os dados que levantados neste
trabalho é possivel perceber que a preocupação não se reflete em atitudes relacionadas ao consumo e todos os seus fatores associados. Através
dos resultados obtidos pode-se constatar que o tema consumo sustentável é considerado de muita importância por parte das pessoas
entrevistadas, porém, não é praticado por boa parte deles, seja por falta de orientação ou na maioria das vezes por falta de vontade própria. A
pesquisa mostra que apesar das pessoas se considerarem ambientalmente corretas e informadas, essas mesmas pessoas não estão dispostas a
disponibilizar de seu tempo mudando seu comportamento para colocar em prática todo o conhecimento que eles julgam ter. “O saber vai bem
além do fazer.” Independente de sexo, condição social, idade e escolaridade a grande maioria das pessoas entrevistadas neste estudo de modo
direto ou indireto não demonstram um compromisso com as questões ambientais. A pesquisa comprovou que a preocupação com os aspectos
ambientais como um todo ainda se faz restrita. Mesmo com todo o conhecimento e divulgação, esse ainda é um tema bastante recente. O
individuo é o principal responsável pelo desenvolvimento sustentável. O marketing ambiental pode ser um importante instrumento de
conscientização da população promovendo um meio ambiente saudável e consequentemente qualidade de vida.
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RESUMO
Este resumo examina a viabilização do reaproveitamento de restos da madeira a partir da construção civil para outros setores do mercado. Tem-se
como objetivos avaliar a possibilidade do reaproveitamento dos restos da madeira a partir da construção civil, identificar quais os novos tipos de
produtos oriundos a partir do reaproveitamento dos restos da madeira, avaliar quais os tipos de impactos ambientais que estes resíduos causam
quando são abandonados no meio ambiente e verificar os tipos de benefícios para a empresa quanto ao reaproveitamento deste material. A área
de estudo se realizou na Empresa COPEM S/A – Construtora Paraense de Estrutura Metálica, localizada na Rodovia dos 40 horas, Estrada do Icuì
Guajará S/N, da região metropolitana de Belém/PA. A infra estrutura da empresa é composta por dois galpões e um prédio onde funciona o
escritório central. A empresa apresenta cerca de 102 funcionários dividida entre 99 homens e 03 mulheres. A empresa trabalha com a construção
de pontes, edifícios e estradas. E os equipamentos são: um guindaste de 75 toneladas; dois munks de 20 toneladas, 15 caçambas basculhantes,
quatro rolos contactadores, cinco espanjedores, três furadeiras de coluna, quatro guilhotinas, três calandras, duas prensas, duas plataformas
elevatórias. Os dados foram conduzidos, através da aplicação de um questionário sócioambiental para os 102 funcionários da empresa. Foram
realizadas quatro visitas técnicas ao local com observações “in loco” dos resíduos provenientes dos restos das madeiras, e o destino dado a esse
material. Tendo como base a resolução do CONAMA 307/2002. Os dados secundários serão levantados, através de fontes no: Ministério do Meio
Ambiente – MMA, Instituto de Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Além da realização de
uma pesquisa bibliográfica, através de livros, periódicos e artigos. Nos resultados, observou-se que 95% dos funcionários passou a ter consciência
ao uso eficiente dos materiais utilizados, com 80% do aproveitamento da madeira e outros materiais recicláveis. Na reutilização verificou-se um
volume de 16,54 m3 de resíduo de madeira, com um valor R$5.292,80 do preço total. Já a não reutilização, um volume de 93,87 m3 de resíduos de
madeira, com um preço de R$3.940,27. Com a economia gerada pela aplicação do Programa de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), um valor
total economizado de R$ 9.233,07. A maior vantagem da utilização do PGRCC está na questão ambiental, pois 93,87m3 de resíduos deixaram de
ser dispostos e 16,54m3 de agregados naturais deixaram de ser explorados. Este cenario melhorou a imagem da empresa para os funcionários e
fornecedores quanto a redução do custo da destinação deste material. Conclui-se que o reaproveitamento dos resíduos gerados pela construção
civil vêm se consolidando como uma prática de destaque, essencial para sustentabilidade, seja no intuito de reduzir os impactos ao meio ambiente
ou para diminuir custos. Os problemas da empresa foram bastante amenizados, pois os resíduos de madeira estão sendo cada vez mais utilizados
e eliminados da natureza. Além de propor alternativas viáveis ao uso destes resíduos, e proporcionar novos produtos com viabilidade de mercado.
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RESUMO
A Região Norte do Brasil conta com a maior porcentagem de recurso hídrico disponível em todo território nacional. Contudo, a má gestão desde
recurso deixa grande parte da população sem acesso a água potável. Perante esta realidade, o propósito deste estudo experimental, é apresentar
como alternativa o aproveitamento de águas de chuva para o consumo humano através de um sistema de captação e tratamento, que conta com
armazenamento, filtração e desinfecção ultravioleta. Foram realizadas coletas da água de chuva diretamente das calhas das residências em dois
pontos diferentes da cidade de Belém do Pará, nos bairros do Marco e Curió-Utinga para verificar a qualidade físico-química e microbiológica da
água bruta, sendo um ponto com muita vegetação e com pouco fluxo de carro, enquanto o outro ponto há pouquíssima vegetação e grande
circulação de veículos. Os parâmetros cor aparente e cor verdadeira foram analisados com o colorímetro polycontrol calibrado para 10 uC, 100 uC
e 500 uC. Para a turbidez foi usado o turbidímetro. O método consiste na emissão de um feixe de luz que atravessa a amostra e atinge um sensor.
Na determinação do potencial hidrogeniônico (pH) nas amostras foi utilizado o equipamento de multianalise. Para as análises de dureza total e
cloretos totais, utilizou-se o método de titulação. Utilizou-se o método de fermentação em tubos múltiplos para determinar os coliformes totais.
O sistema de captação e tratamento foi montado com uma tela de termoplástico na calha para fazer uma pré-filtração, o armazenamento da água
foi feito em uma caixa d’água de fibra de vidro. O filtro lento foi montado em policloreta de vinila (PVC), tendo como elemento filtrante grão de
areia de tamanho efetivo de 0,35 mm. Para a desinfecção ultravioleta foi montado um recipiente de vidro. Os resultados das analise físico-química
das amostras de água de chuva bruta nos dois pontos mostrou uma variação pequena entre ambas, porém, todas dentro do padrão estipulado
pela Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, o que levou a escolha de um só ponto de coleta para o restante da pesquisa. Os resultados das
análises das amostras de água tratada pelo sistema melhorou consideravelmente em todos os parâmetros físico-químicos, entretanto, no
microbiológico apresentou presença de coliformes, estando em desacordo com a Portaria 2914 de 2011 MS. Com esses resultados parciais,
conclui-se que o sistema de desinfecção ultravioleta utilizando a luz solar não funcionou devido a muitas variáveis que o clima da cidade
apresenta, portanto, para alcançar o objetivo de tornar a água de chuva potável, optou-se em utilizar a radiação UV de fonte mais estáveis, como
sistema elétrico com reator e lâmpadas UV. Portanto, a utilização da água de chuva para o consumo humano é viável.
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RESUMO
Estudos indicam que o descarte incorreto de óleo vegetal (de soja, girassol ou canola) dificulta a passagem do esgoto pelas tubulações domiciliares
e causa sérios danos ambientais afetando água e solo. A falta de programas de conscientização e incentivo ao descarte de forma correta leva a
esta prática a se tornar muito comum. O seu impacto ambiental é imenso equivalente da carga poluidora de 40000 habitantes por tonelada de
óleo despejado em corpos d’água. Apenas 1 litro de óleo é capaz de esgotar o oxigênio de até 20 mil litros de água. Quando esses resíduos
gordurosos são lançados na rede de esgoto provocam entupimentos e mau funcionamento nas estações de tratamento. Neste estudo busc-ses
mostrar a importância da destinação correta do óleo vegetal pela população, em busca do desenvolvimento sustentável, diminuindo impactos
ambientais e gerando renda e trabalho para a população. Identificaram-se as áreas mais contaminadas pelo resíduo, através dos dados coletados
na ECOLEO (Associação Brasileira de Coleta e Beneficamente de Óleo Comestível), que aponta a zona Leste de São Paulo como a região mais
impactada pelo descarte incorreto do óleo vegetal usado. Para a realização deste estudo, foi realizado um levantamento de dados na zona leste de
São Paulo através de entrevistas estruturadas. Inicialmente o estudo teve como objetivo a observação de uma problemática que poderia se
transformar em uma oportunidade de negócios. Os dados levantados foram analisados principalmente em relação ao volume de óleo descartado e
seu potencial para reciclagem. Foi utilizado o método de pesquisa quanti-qualitativa descritiva transversal prospectiva. Para análise dos resultados
e aprofundamento dos conhecimentos foram utilizadas informações e dados retirados de livros e artigos técnicos da área de interesse,
confrontando com os dados da pesquisa, o que nos possibilitou uma visão mais crítica sobre o tema em questão. Foram realizadas entrevistas em
30 estabelecimentos e 10 condomínios de bairros localizados na zona leste de São Paulo, onde se procurou saber qual a destinação do resíduo. O
resultado apresentado pelas pesquisas mostram que apenas 4 estabelecimentos entrevistados destinavam de forma correta o óleo vegetal e 36
tinham destinação incorreta. Como consequência deste estudo foi fundada a empresa Collect&Clean que tinha como um dos seus objetivos a
conscientização da região da zona leste de São Paulo. Foi realizado um trabalho de educação ambiental que durou 7 meses e onde foram
coletados um total de 51.002 toneladas de óleo e gordura vegetal utilizada. A empresa disponibilizou recipientes par armazenamento do resíduo e
sua coleta, além de panfletos e cartazes explicativos, passo a passo de como separar o resíduo no galão de armazenamento. Foram realizadas
palestras em escolas da região contemplando um total de 27 mil pessoas e entregues 50 mil panfletos ilustrativos de divulgação do projeto.
Ressalta-se ainda quforam identificados alguns problemas na implantação do serviço de coleta de óleo usado, tais como: a não aceitação de
algumas pessoas ao programa de coleta de óleo. Uma das possíveis causas pode estar relacionada a falta de conscientização dos moradores da
região que acabaram criando o habito do descarte do óleo pelo ralo. Alguns moradores destacaram que separavam o óleo em garrafas pet, mas
não teriam onde encaminhar o resíduo para o ecoponto e acabavam misturando o óleo vegetal com o lixo orgânico causando assim impactos
ambientais da mesma forma. Este estudo mostrou que a coleta de óleo vegetal usado pode ser sim uma excelente oportunidade de negócio e
crescimento de uma empresa do segmento por ter espaço territorial e baixa concorrência, assim ganhando espaço no mercado além de promover
um desenvolvimento de forma sustentável.
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RESUMO
Atualmente, uma grande parte dos resíduos descartados rotineiramente no Brasil é composta por material plástico. Entre os termoplásticos de
maior volume estão o polietileno e o polipropileno, muito comuns no lixo doméstico. O aumento do uso, juntamente com o aumento da produção
desses materiais, gera uma quantidade significativamente grande e sempre presente em lixões e/ou aterros sanitários. Para reduzir a quantidade
descartada de resíduos plásticos em lixões ou em aterros, bem como minimizar o consumo de matéria fóssil não renovável usada na produção,
diversas soluções são propostas: (i) reciclagem de matéria-prima, a qual também é chamada de reciclagem química; (ii) recuperação energética
(incineração dos resíduos); e, (iii) reciclagem mecânica, a qual é a solução mais praticada em função de ser relativamente fácil e econômica.
Porém, durante a reciclagem mecânica podem ocorrer alguns problemas que diminuem as propriedades finais alcançadas pelo artefato
(diminuição do alongamento na ruptura, diminuição da resistência ao impacto, descoloração, etc.) e/ou que dificultam o reprocessamento, ou
seja, a reciclabilidade (habilidade que o material, após o processamento, tem de readquirir as propriedades originais do seu estado virgem) para a
maioria dos polímeros é baixa. Em paralelo, a biodegradação pode ser definida como a ação de enzimas e/ou decomposição química associada aos
organismos vivos (bactérias, fungos, etc.) ou aos seus produtos de secreção. Além disso, é necessário também considerar as reações abióticas (por
exemplo, fotodegradação, oxidação e hidrólise) que podem alterar o polímero antes, durante ou no lugar da biodegradação por causa dos fatores
ambientais. Assim, o interesse no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis oferece mais uma solução para o manejo adequado dos resíduos
plásticos, particularmente, embalagens plásticas pós-consumo. Nesta investigação preliminar, o objetivo foi estudar a degradação do polipropileno
(PP) comercial contendo diferentes teores percentuais de casca de café moída e peneirada, um resíduo agrícola gerado em quantidades
significativas na região de Nova Friburgo. A casca foi adquirida junto aos moinhos de beneficiamento de café; moída por 72 h, em moinho de
bolas; e, peneirada em malha de 325 mesh. Após a determinação do tamanho médio de partícula e distribuição granulométrica, a casca foi
incorporada ao PP em diferentes teores (5%, 15%, 25% e 35%) em uma extrusora monorosca, usando-se perfil de temperatura de 180 a 220oC e
velocidade de rosca de 100 rpm. As diferentes misturas, incluindo o PP virgem, foram granuladas e secas. Através do procedimento de partição, os
grânulos foram separados para análise por termogravimetria (TG). Amostras de 10-20 mg foram colocadas em cadinhos de porcelana e, em
atmosfera de ar sintético, uma faixa de 50oC até 600oC foi analisada com diferentes taxas de aquecimento (3, 5 e 10oC/min). Usando-se modelos
cinéticos adequados, a taxa de degradação das diferentes amostras e a energia de ativação do processo foram analisadas. Pôde-se concluir que a
presença do resíduo vegetal na matriz termoplástica acelerou o processo de degradação térmica, o que significa um ganho tomando-se por foco a
biodegradabilidade estimada para o eventual resíduo pós-consumo.
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RESUMO
O licenciamento ambiental constitui o procedimento administrativo mediante o qual o órgão ambiental competente licencia a implantação, a
ampliação e a operação de empreendimentos potencialmente causadores de degradação ambiental e que possa representar um dano à saúde.
São os órgãos federais, estaduais ou municipais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), responsáveis pela efetivação das
licenças ambientais. O aumento, nos últimos anos, das tecnologias de comunicação, provocou a preocupação em relação aos riscos à saúde dos
usuários de telefones celulares e das comunidades que residem nas proximidades das Estações Radiobase – ERB’s, pois estes equipamentos
emitem radiação de radiofrequência – RF (DODE, 2010). Os primeiros passos para o desenvolvimento foi o levantamento bibliográfico sobre o
tema proposto, em seguida a aquisição das informações disponíveis na base de dados na ANATEL, que descrevem as torre de antenas de celulares
licenciada no Município, e suas coordenadas geográficas em (Latitude e Longitude) e dados cartográficos da SEMADUR o que permitirá a análise
geoespacial e o confronto com os quesitos do decreto que estabelece a distância e a vedação da instalação das ERB’s. Para a realização das
próximas etapas será utilizada uma base de dados georreferenciada onde vinculará às informações das torres em um layer (camada de
visualização). Para cada ponto representado pelas estações será realizado buffer, método já aplicado em vários trabalhos (MORAIS et al, 2009),
conforme a metragem estabelecida no decreto municipal: 500 metros para verificar a distância entre as antenas e 50 metros para observância nas
demais áreas de interesse, em seguida essas informações serão confrontadas e visualizadas em forma de mapa. O SIG permite realizar análises
complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados (CAMARA et al., 2001). O principal resultado foi
promover a caracterização das exigências e estratégias para obtenção de licenciamento ambiental de torres com antenas repetidoras de sinais de
rádio frequências, verificando os procedimentos necessários para a obtenção da licença ambiental e se os mesmos são atendidos na sua
integralidade. Constatou-se um número elevado de torres de antenas em não conformidade com a distância exigida pela legislação municipal.
Observa-se que há torres em uma distância menor de 500 metros entre elas. Não se verificou violação de 50 metros nas edificações de saúde e
escolas municipais. No entanto visualizou-se a presença de estações em uma distância menor de 50 metros de áreas de preservação ambiental. A
espacialização e análise dos dados demonstram o potencial de uso de geotecnologias na análise das exigências legais para o licenciamento
ambiental de torres com antenas repetidoras de sinais de rádio (frequências). A utilização do ambiente de SIG propiciou uma ferramenta
importante no controle e monitoramento ambiental, visto que pode proporcionar além do armazenamento de dados ambientais, o cruzamento
destes, permitindo assim uma visão mais ampla e precisa do local em estudo contribuindo, assim, para tomada de decisão.
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RESUMO
O fenômeno mercado globalizado direciona as empresas a conquistar novos mercados, neste sentido quando se tratam de operações logísticas o
fator transporte tem forte influência nos resultados referentes as operações empresariais. Para a empresa é de suma importância a procura da
matriz de transporte que melhor corresponda as suas expectativas tanto na questão de custos quanto no nível de serviço oferecido a seus clientes.
Pois assim garantirá bons resultados. Dentre as opções de modais a ferrovia vem se destacando por facilitar a sua integração com os demais no
escoamento de produtos, diminuindo custos e otimizando o processo, melhorando assim sua participação na matriz de transporte no brasil. Um
fato interessante em termos comparativos é a enorme quantidade a mais de carga que uma composição ferroviária pode carregar em comparação
a um caminhão, visto que uma composição ferroviária pode ter dezenas de vagões enquanto que um caminhão dificilmente terá mais que duas
carrocerias. As vantagens da ferrovia são: Econômico para o transporte de mercadorias a médias e longas distâncias; Meio de transporte regular,
confortável e seguro; Menos poluente e consome menos recursos; Reduzido impacto ambiental; Pequeno consumo de energia, por cada unidade
transportada; Rápido, não tem congestionamentos; Fraca sinistralidade; Elevada capacidade de carga (mercadorias e passageiros); Permite viagens
rápidas (comboio de alta velocidade); Econômico no transporte de mercadorias pesadas e volumosas a medias e longas distâncias (minerais,
carvão, cereais, automóveis, etc.); Tem um baixo consumo de energia. E as desvantagens são: Fraca flexibilidade, Limitações da rede, itinerários
fixos, implicando o transbordo de passageiros e mercadorias; Os elevados investimentos na construção e manutenção das linhas férreas. Este fato
também explica que sejam os países desenvolvidos os que têm maior densidade de vias férreas; Elevados investimentos na manutenção e
construção dos equipamentos e de infraestruturas; Necessidade da conjugação com outros modais de transporte para alcançar o destino final da
carga; Custos e riscos de manuseio nos transbordos; Grande risco de roubos e frutos. Transporte ferroviário é realizado sobre linhas férreas para
transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades como:
minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo, etc. Uma característica importante da linha férrea é a bitola que tem
como definição a distância entre os trilhos de uma ferrovia. No Brasil, existem 3 tipos de bitola: larga (1,60m), métrica (1,00m) e a mista. Destacase que grande parte da malha ferroviária do Brasil está concentrada nas regiões sul e sudeste com predominância para o transporte de cargas.
Características do transporte ferroviário de carga no Brasil: grande capacidade de carga; adequado para grandes distâncias; elevada eficiência
energética; alto custo de implantação; baixo custo de transporte; baixo custo de manutenção; possui maior segurança em relação ao modal
rodoviário, visto que ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos; transporte lento devido às suas operações de carga e descarga; baixa
flexibilidade com pequena extensão da malha; baixa integração entre os estados. O modal ferroviário vem se destacando por facilitar a sua
integração com os demais modais no escoamento de produtos, diminuindo custos e otimizando o processo, melhorando assim sua participação na
matriz de transporte no Brasil. Um fato interessante em termos comparativos é a enorme quantidade a mais de carga que uma composição
ferroviária pode carregar em comparação a um caminhão, visto que uma composição ferroviária pode ter dezenas de vagões enquanto que um
caminhão dificilmente terá mais que duas carrocerias.
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O aço vem se mostrando, atualmente, como uma alternativa tecnicamente viável para aplicações de reforços estruturais nos casos em que este se
faz necessário. Estes reforços devem ser feitos para recompor a capacidade de suporte projetada, devido à necessidade de adequações a novos
parâmetros desejados, seja por mudança e/ou aumento das cargas atuantes. O aço como elemento estrutural para realizar estas interferências
destaca-se pela sua precisão, elevada relação resistência/peso e possibilidade de conceber peças distintas ou específicas. O presente artigo visa
demonstrar que um maior conhecimento na área de estruturas agregado ao auxílio de ferramentas computacionais, torna possível alcançar
soluções mais adequadas para a tipologia estrutural existente permitindo a alteração da característica da edificação já existente, dando-lhe um
novo propósito. Como estudo de caso, será utilizado um armazém de café concebido em estrutura metálica, com as dimensões 96 metros x 72
metros mais 5 metros de beirais laterais totalizando uma área de 7872.00 metros quadrados de projeção de estrutura metálica e medindo do chão
ao ponto mais alto da edificação 16 metros. Por conta de atender a necessidade do cliente, foi necessário aumentar a altura da edificação quando
esta ja se encontrava montada. Isto implicou em alteração da solicitação da estrutura e para garantir a segurança e estabilidade da construção foi
preciso o levantamento das seções criticas das barras e conceber elementos de reforço nessas áreas. Com a utilização do software Robot
Structural Analysis foi possível simular deformações, diagrama de tensões e análise de tensão na estrutura antes e depois de sua interferência,
demonstrando através de simulações numéricas se a concepção do elemento estrutural de reforço promove a segurança do armazém. Conclui-se
que através de métodos computacionais é possível uma interpretação mais precisa da estrutura bem como uma análise mais complexa,
viabilizando a elaboração de reforços mais eficientes. Também é possível conferir que a estrutura metálica caminha na direção da precisão na
fabricação, produção em série, facilidade e velocidade de montagem, promovendo ganhos técnicos e econômicos adicionado a uma estética
moderna. O estudo da inserção do aço na área de reforços, demonstra uma série de potencialidades devido à suas vantagens, embora
acompanhadas por resistências culturais e mão de obra desqualificada.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Exatas e Engenharias
Engenharia Civil

213

Titulo:

Casas sustentáveis no Brasil: um contíguo de estratégias, negócio, engenharia, comportamento e modernização

214

Autor(es) Adonias Mazolli e Oliveira; Maria de Lourdes Martins Magalhães
E-mail para contato: malu_mar@uol.com.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Estratégias, Engenharia, Comportamento, Modernização, Sustentabilidade
RESUMO
Com a expansão populacional e o desenvolvimento econômico do nosso país, o forte apelo às questões ambientais vem sendo uma prioridade
para atender ao crescimento imobiliário e às necessidades de mercado. Há uma forte tendência no sentido de que os modelos habitacionais das
próximas décadas sejam cada vez mais sustentáveis. No entanto, para que os empreendimentos sejam sustentáveis, é preciso além de atender a
demanda dos seus usuários, incentivar o uso de uma energia limpa e dispor uma melhor qualidade de vida com integração ao meio ambiente. O
objetivo do presente trabalho é apresentar a contribuição das diversas áreas do conhecimento em um projeto sustentável que atenda não só as
suas solicitações e demandas, mas também, ser capaz de criar novos hábitos comportamentais e ambientais. A metodologia está dividida em três
etapas. Na primeira, foi apresentado como o processo semiótico e os hábitos comportamentais das pessoas podem influenciar em um modelo de
casa sustentável. Além disso, foi exposto também, como o marketing associado às diversas áreas do conhecimento podem agregar valor para
tornar viáveis projetos sustentáveis com bons reflexos ambientais e educativos. No segundo momento, foram apresentadas as tecnologias e
materiais disponíveis no mercado para que o processo de execução seja realizado com sucesso. Já na terceira etapa foi apresentado um modelo de
casa residencial sustentável no bairro da Freguesia em Jacarepaguá, que em conjunto com as estratégias e união das distintas áreas do
conhecimento seja capaz atender aos conceitos ambiental e educacional. Foi verificado que a influência comportamental não modifica o sistema
sustentável como um todo, porém existem partes que estão diretamente ligadas ao comportamento como, por exemplo, a separação do lixo da
maneira adequada. O sistema de identificação visual, atua no condicionamento mental para transforma cor e imagem em impacto de estratégias e
negócios. Esse aspecto pode ser confirmado a todo instante nas publicidades, produtos, embalagens, materiais, selos e certificações. Realizado o
estudo da demanda e mercado imobiliário, foi possível fazer o dimensionamento e projeção da construção da casa sustentável. A aquisição dos
principais componentes do sistema de sustentabilidade da residência, foi estabelecida pelas prioridades: Facilidade em sua utilização,
aproveitamento de energia, ser reciclável, baixa manutenção, não ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, e, além disso, ter um
tempo de retorno de investimento menor 10 anos. Esses itens levam em consideração que o prazo mínimo de permanência de uma família na
aquisição de um bem imóvel seja de pelo menos 10 anos. É importante ressaltar que os equipamentos estão incorporados ao imóvel, dessa forma,
fica garantido o retorno do investimento. Comparando as planilhas de cálculo, com os preços de mercado dos imóveis na região, foi comprovada a
viabilidade do projeto e tempo do retorno do investimento para uma residência sustentável. Mesmo considerada uma margem de erro, ainda é
perceptível a viabilidade do projeto devido aos altos preços atribuídos aos imóveis no bairro. Conforme exposto, as estratégias de divulgação tem
ação primordial de interação com o psíquico das pessoas, é nessa etapa que as pessoas poderão idealizar o projeto e vislumbrar seus sonhos. O
projeto atende às grandes questões de proteção ao meio ambiente e melhor aproveitamento no consumo de energia e água potável, além de
comprovar os conceitos e eficiência de uma casa sustentável, viabilidade e tempo de retorno do investimento e confirmar que a sustentabilidade
não depende diretamente de um selo para cumprir suas funcionalidades. No entanto, é dependente direto dos hábitos comportamentais das
pessoas, por isso a relevância dos 5s apresentados. Um projeto sustentável é capaz de desenvolver novos hábitos comportamentais, e, além disso,
atender às necessidades e demandas de seus usuários.
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RESUMO
Atualmente, as pilhas são tão importantes no cotidiano das pessoas que é difícil de se imaginar como seria a vida sem elas. Estão presentes em
computadores, relógios, equipamentos médicos tipo marca-passo, telefones, calculadoras, rádios, automóveis, etc, e podem ser jogadas no lixo
doméstico, sem qualquer risco ao meio ambiente, conforme determinação da Resolução CONAMA 257, e, por isso, não precisam ser recolhidas e
nem depositadas em aterros especiais. A pilha comum ou seca é formada por um cilindro de zinco metálico, que funciona como ânodo, separado
das demais espécies químicas presentes na pilha por um papel poroso. Dá voltagem de 1,5V, e é extensivamente usada em lanternas, rádios
portáteis, gravadores, brinquedos, flashes, etc. O cátodo é o eletrodo central. Este, consiste de grafite coberto por uma camada de dióxido de
manganês, carvão em pó e uma pasta úmida contendo cloreto de amônio e cloreto de zinco. Esta pilha tem caráter ácido, devido a presença de
cloreto de amônio. A expressão pilha seca é apenas uma designação comercial que foi criada há muitos anos para diferenciar este tipo de pilha. As
pilhas alcalinas representam menor risco, já que não contêm metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio. Devido a isso, há uma tendência
mundial em se mudar para elas, já detectada em outros países como Estados Unidos, Alemanha e Argentina, onde ocupam cerca de 70% do
mercado. A melhor alternativa para controlar o acúmulo do lixo tecnológico é a reciclagem, pois esses materiais, quando descartados de forma
incorreta, como no caso do descarte em lixo comum, podem causar diversos danos, isto é, desde a contaminação do solo e de lençóis freáticos até
a contaminação de seres humanos. O referido projeto de tem como finalidade estudar os processos de oxidação e redução em meios químicos
para obtenção de corrente elétrica. Além disso, objetiva,também,verificar as melhor condição da biomassa na produção de energia, bem como
verificar as relações entre eletricidade e a química, isto é, testar as reações no processo de uma pilha com materiais orgânicos. Este experimento
tem a finalidade de relacionar e comparar a influência da cinética variando a temperatura e a sua interferência na conversão e conservação de
energia obtida pelo Sechium edule , conhecido popularmente por chuchu. Para composição o ânodo (polo negativo onde migram os elétrons em
direção polo positivo) e o cátodo, foi utilizado o alumínio (Al) como ânodo e o grafite (C) como cátodo. O experimento foi observado
comportamento da pilha feita com chuchu, com massa de a aproximadamente 40g em temperatura ambiente, outra série independente, com
chuchu na mesma massa, com temperatura inicial aproximadamente de 0°C e outra série independente das duas anteriores, chuchu cozido, com
temperatura inicial de aproximadamente 40°C pelo período de 2 horas. Os resultados foram satisfatórios na produção energética. Este estudo é
uma análise mais aprofundada dos processos químicos, não se resumindo apenas a execução do experimento. Visa também minimizar os impactos
ambientais causados pelos metais pesados e os riscos de doenças decorrentes dos principais metais presentes nas pilhas disponíveis no mercado,
mesmo sendo relativamente pequeno; os metais pesados tem efeito acumulativo.
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Em síntese, a pesquisa apresenta assuntos essenciais para o estudo das coberturas tracionadas constituídas por cabos de aço e membranas, tais
como: o histórico de desenvolvimento desta concepção estrutural, principais edificações antigas e modernas que aplicaram esse sistema, o
contexto e uso desse tipo de estrutura no Brasil, bem como sua caracterização, vantagens e desvantagens. No que diz respeito à análise estrutural,
a pesquisa aborda os principais tipos de carregamentos a qual essas estruturas de cabos de aço são solicitadas, comportamentos dos elementos e
conjunto estrutural. O trabalho apresenta o foco na análise técnica do comportamento estrutural embasado nas pesquisas cientificas usadas como
referência. Este trabalho atingiu seu objetivo ao reunir a compilação de informações fundamentais acerca do sistema estrutural da cobertura
tracionada comporta por cabos de aço e membrana. O aprimoramento da análise estrutural das coberturas com cabos de aço é fundamental para
acrescentar dados destinados no auxílio do dimensionamento e execução de tais estruturas. As características singulares deste sistema estrutural
proporcionam benéficos que justificam seu uso em soluções de grandes projetos solicitados pelo mercado atual da construção. O estudo torna-se
vantajoso pois aborda conhecimentos de um sistema estrutural relevante e próspero porém não abordado no curso de graduação de engenharia
civil e também cria possibilidade para alunos desenvolverem trabalhos complementares a respeito do tema. Por se tratar de um tema que não é
muito abordado nas pesquisas científicas, o assunto estudado nesta pesquisa abre caminho para inúmeras outras vertentes de trabalhos
científicos que estudem detalhes relacionados à materiais, análise de carregamentos, viabilidade de emprego da estrutura em estudo de caso real,
entre outras possibilidades. Apresenta-se como um fato evidente a necessidade do Brasil em buscar a competitividade com relação as suas
atividades econômicas, a partir da abertura do mercado. Para que isso seja possível é necessária execução de obras civis, tanto no âmbito da
infraestrutura propriamente dita como o desenvolvimento das empresas. Tais obras devem ser realizadas com planejamento e racionalização,
considerando o emprego das diversas tecnologias disponíveis à medida que estas proporcionem melhor custo-benefício à atividade. Levando em
consideração os princípios citados, deve-se dar atenção especial às estruturas utilizadas para coberturas, sejam na construção de estádios e
centros esportivos, ou na construção de galpões industriais e de depósitos, entre outros. Acerca do método de cobertura tratado neste trabalho,
ainda apresenta-se grande desconhecimento técnico por parte dos profissionais da área, porém este tipo estrutural apresenta vantagens
importantes que tornam seu uso vantajoso, das quais se destacam: baixo peso próprio, vencimento de grandes vãos livres, facilidade de fabricação
e montagem, facilidade de transporte da estrutura para outro local de uso, possibilidade de uso simultâneo do tecido sintético da membrana
como elemento estrutural e de vedação, possibilidade de aproveitamento da iluminação natural durante o dia e ótima relação custo-benefício
descrita no desenvolvimento do trabalho. Considerando as necessidades arquitetônicas, as estruturas tensionadas apresentam, entre outras
vantagens, a leveza, abertura, elegância e dinamismo visual, com a possibilidade de se apresentarem marcos arquitetônico. Contudo, as estruturas
leves são ainda subutilizadas no Brasil se forem levadas em consideração a necessidade das obras para desenvolvimento da infraestrutura e em
outros projetos que seu uso seria vantajoso diante das outras possibilidades de execução apresentadas.
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RESUMO
Na tentativa de aumentar a eficiência energética de obras de diversas naturezas, vários profissionais do setor se mobilizam na busca de fontes
alternativas de energia para de desenvolver estudos técnicos e inovadores. Ribeirão Preto é uma das cidades do interior de São Paulo que está em
constante crescimento populacional e desenvolvimento atualmente a cidade possui o 10º maior PIB e possui um Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) de 0,8 o que a coloca entre as 20 melhores cidades do estado de São Paulo para se viver. Nos últimos 20 anos a
população praticamente dobrou, passando de 306 mil para 605 mil (IBGE, 2010), possui cerca de 97% do esgoto tratado e dessa porcentagem,
cerca de 110 mil m³ por dia são tratados e devolvidos para o manancial superficial da bacia do Pardo pelas estações de tratamento de esgoto ETE
Ribeirão e ETE Caiçara que são administradas pela empresa Ambient Serviços Ambientais Ribeirão Preto S/A. A ETE de Ribeirão possui uma vasta
gama de possibilidades que resultariam em projetos de reaproveitamento energético, podendo ser citados energia solar, biogás e hidrelétrico. A
matriz energética implantada pela concessionária responsável já implantou o reaproveitamento do biogás, produzindo cerca de 14.000 KWh por
dia provenientes do lodo gerado durante o processo. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica dos conceitos de
hidrodinâmica visando desenvolver com clareza um levantamento do potencial energético hidrelétrico da saída de água tratada da ETE de Ribeirão
Preto e propor um dimensionamento prático de uma máquina hidráulica que converta está energia potencial em mecânica para posteriormente
transforma-la em energia elétrica. O levantamento teórico do potencial hidrelétrico contempla uma revisão bibliográfica relacionada aos conceitos
de hidráulica, sistemas de tratamento de esgoto sanitário, máquinas hidráulicas e conceitos de energia renováveis. Foram realizados
levantamentos em campo das características topográficas, hidráulicas e dos projetos pertinentes a saída de água da ETE de Ribeirão Preto. Para o
dimensionamento do projeto prático de uma máquina hidráulica foi realizada uma pesquisa relacionada com os equipamentos disponíveis no
mercado brasileiro para atender as condições de projeto. Os levantamentos realizados em campo e o estudo dos projetos nos indicaram duas
prováveis configurações. 1ª Sistema em operação: Cota do nível máximo de água no reservatório montante 504,275 metros; Comprimento da
tubulação de adução 155 metros; Cota jusante de saída 503,000 metros, esta configuração se mostra insuficiente para instalação da turbina
hidráulica, pelo fato de haver necessidade de um desnível mínimo de 2 metros, para a abertura dos rotores, entre o reservatório montante e a
saída de água jusante. 2ª Adaptada para instalação da turbina: Nível do reservatório montante 507,701 metros; Comprimento da tubulação de
adução 138,45 metros; Diâmetro de tubulação de adução 1200 mm; Cota jusante de saída 501,600 metros; Turbina de reação Bulbo ou Kaplan; O
dimensionamento teórico resultou em um potencial hidráulico de 44,65 kW. O dimensionamento prático com disponibilidade do mercado
contemplou turbina de ação Pelton e um potencial hidráulico de 10 kW. Os dados preliminares apontam um razoável potencial hidrelétrico ainda
não aproveitado. O próximo passo será encontrar um gerador elétrico que atenda às características das turbinas Kaplan ou Bulbo. Quanto ao
dimensionamento prático conforme disponibilidade do mercado nacional, o equipamento fornecido mostrou uma capacidade muito inferior de
conversão do potencial hidráulico quando comparado ao teórico.
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RESUMO
O crescimento da economia nos últimos anos levou a um incremento da construção civil, mas também criou ou aprofundou alguns problemas. Um
dos principais desafios que o Brasil enfrenta é a precária situação de segurança no trabalho, como mostram as estatísticas de acidentes dos
últimos anos. O país ocupa uma posição incomoda no ranking mundial de acidentes de trabalho, o que corrobora para reforçar a ideia de um
elevado “custo Brasil” e de baixa eficiência e produtividade do mercado brasileiro frente à concorrência mundial. A Indústria da Construção Civil é
caracterizada pela descontinuidade das atividades produtivas e pela intensa fragmentação da produção, o que diverge dos processos contínuos da
indústria de transformação. Além disso, os trabalhadores do setor apresentam baixo nível de escolaridade e precária formação profissional,
fatores estes que aumentam os riscos de acidentes de trabalho. Este trabalho tem como objetivo analisar e reconhecer os riscos, a saúde e
segurança do trabalhador nas diversas etapas da construção civil, reconhecer os riscos nos ambientes de trabalho, estabelecer parâmetros
mínimos para gerenciamento dos riscos existentes nos ambientes de trabalho e garantir um ambiente de trabalho seguro através de um
levantamento e gerenciamento dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Inicialmente foi realizado um levantamento sobre algumas das
situações que apresentam maior risco durante as etapas da obra, como sinalização inadequada, não uso de equipamentos de proteção,
instalações elétricas precárias, etc. e em seguida foram recomendadas medidas para acompanhamento dos riscos existentes, o que serviu como
referência para reconhecer, monitorar e estabelecer medidas de caráter preventivo e corretivo. Através destes parâmetros foi possível ter maior
controle sobre os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, tendo um acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores mais
próximo à realidade e estabelecendo medidas que trouxeram resultados benéficos aos empregados e empregadores.
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RESUMO
Este projeto estuda as relações entre eletricidade e a química, isto é, visa testar as reações que ocorrem em uma pilha com material orgânico
cítrico. Pilhas são o efeito de reações de oxirredução capazes de gerar corrente elétrica. Isto ocorre devido ao caráter ácido do limão e da
tangerina e a partir das diferenças de potenciais elétricos dos metais utilizados, no caso cobre e zinco, gera-se uma corrente elétrica. O principal
objetivo deste trabalho foi demonstrar que é possível gerar energia a partir de materiais simples ebcontrados no dia-a-dia das pessoas,
possibilitando a iluminação ou acionamento de peças eletrônicas, que necessitam de baixa amperagem para funcionamento. A Metodologia foi
dividida em duas etapas: na confecção da bateria e no procedimento experimental. Os matérias utilizados foram: 02 limões; 01 Tangerina; 01 Faca;
01 lâmpada LED; 01 Multímetro; Moedas de Cobre; Clips (Zinco); Fios de Cobre e jacarés. A confecção da bateria foi realizada seguindo os
seguintes passos: primeiro os limões foram cortados ao meio, com dois pequenos cortes efetuados nas cascas de cada um deles e inserido um
clipe (Zinco) e uma moeda de cobre nas fendas, de maneira que em ambos os casos, metade da “placa' ficou contida no limão e a outra metade
ficou fora; em seguida,foram conectados os fios de cobre com as garras de Jacaré em cada uma das placas e no final das conexões na lâmpada de
LED, conectando os limões em série e fazendo com que a lâmpada de LED acendesse. Foi utilizado o Multímetro mostrando quanto de corrente
elétrica estava sendo produzida. Uma tangerina foi amassada para liberar suco que possibilitou a condução de corrente elétrica devido a seu
caráter ácido, sendo realizados cortes na casca, sendo introduzido nas placas e fendas e conectado aos limões e a lâmpada de LED.
Posteriormente foi verificado a variação de corrente com o multímetro. O resultado foi, o funcionamento da lâmpada de LED e a variação de
corrente obtida e no Multímetro, primeiro apenas com a conexão em série entre os limões o valor foi de 3,825 V e depois com a inclusão da
tangerina o valor foi 2,457 V .
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RESUMO
O caulim é uma argila de cor branca, formada por silicatos de alumínio hidratado, de vasta aplicação industrial. Em 2012 sua produção no Brasil,
foi estimada em cerca de 2,2 milhões de toneladas. O Estado do Pará liderou com aproximadamente 70% da produção interna, o qual possui as
duas maiores mineradoras de caulim do país. O caulim exportado pelo Brasil é utilizado principalmente na indústria de papel. Já para o mercado
interno, existem duas formas de aplicações, uma para a fabricação de cimento e a outra para a utilização na indústria de cerâmica branca. No
processo de beneficiamento do caulim são gerados dois tipos de resíduos. O primeiro constituído por grãos de quartzo, proveniente da etapa de
desareiamento, etapa em que separa o quartzo da caulinita, com um volume que pode variar entre 8 a 30% do minério bruto (“run of mine” –
ROM), dependendo das características geológicas das jazidas e o segundo, procedente das etapas da centrifugação, separação magnética,
branqueamento e filtragem, constituído por caulinita, em que seu volume pode variar de 10 a 28% do ROM. Esse processo é realizado em bacias
de sedimentação. Estima-se que em 2005, a quantidade de resíduo caulinítico, de três empresas na época era em torno de 7,8 milhões de
toneladas e 5,9 milhões do constituído por grãos de quartzo, no Estado do Pará. Hoje esse número e bem maior. Devido à grande quantidade de
resíduos gerados pelo beneficiamento do caulim, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas, com o intuito de aproveitá-los em diversos
segmentos da construção civil. Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de proporcionar a valorização do resíduo e a redução
dos impactos ambientais provocados pelos mesmos. Este trabalho tem como objetivo avaliar de forma preliminar os efeitos causados pela
incorporação do rejeito de caulim em argamassas do tipo AC I, AC II e AC III, identificando comportamento da adição do resíduo de caulim na
composição das argamassas, estudando o comportamento da adição do resíduo de caulim nas características mecânicas e estrutura molecular.
Foram materiais utilizados, o resíduo do beneficiamento do caulim e argamassas do tipo AC I, AC II e AC III. Os materiais inicialmente obtidos
foram analisados em relação a sua composição química, difratometria de raios-x, e testes de resistência a compressão, as análises foram feitas
respectivamente nos laboratórios da Faculdade Estácio de Belém, no Instituto de Geociências na Universidade Federal do Pará e na Universidade
da Amazônia. Os testes de resistência obtidos preliminarmente mostraram que a argamassa do tipo AC III com a incorporação do rejeito
apresentou uma diferença pouco significativa aos 7 dias de cura e aos 28 dias apresentou uma pequena diminuição em relação a resistência. Este
resultado provavelmente está relacionado a umidade do rejeito incorporado, desta forma os testes serão refeitos com o rejeito sendo submetido
a 24 horas de secagem para verificar se há alteração no comportamento do material. As demais amostras ainda estão sendo analisadas.
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RESUMO
Recursos hídricos fazem parte da pauta do planejamento e gestão mundial. Sua utilização é cada vez mais questionada quanto a eficiência do
aproveitamento e da sua preservação. O Brasil, mesmo sendo um país bastante beneficiado no que diz respeito a distribuição mundial de recursos
hídricos, devido a sua grande extensão, sofre com a variação na distribuição interna e com as sazonalidades que determinam períodos de
abundância e escassez. A condição atual de suas reservas hídricas denota justamente a irregularidade nesta distribuição e exacerba a necessidade
imediata de providências com relação a sua gestão. Por esta razão, a administração do recurso água é de extrema importância e. considerando a
prática comum no Brasil de se utilizar água potável para fins menos nobres e que segundo os padrões mundiais de controle não necessariamente
precisariam ser realizados com água potável, se faz necessário demonstrar práticas tecnicamente possíveis e viáveis do ponto de vista econômico
e ambiental para o aumento na eficiência de sua utilização. As atenções contudo, não devem se restringir somente as questões relativas a
disponibilidade do recurso e suas relações com as mudanças climáticas e interferências ambientais. As questões que envolvem infra-estrutura
urbana e sua relação com a administração dos recursos hídricos estão diretamente interligadas com a sua preservação. Não é incomum a
observação de eventos relacionados às falhas de funcionamento no que tange as questões de redes de drenagem, distribuição, abastecimento e
emissão. Este trabalho remete a uma análise técnica e financeira comparativa, entre dois formatos de empreendimentos residenciais
verticalizados de diferente padrão habitacional. Através da avaliação do aproveitamento de águas cinzas e pluviais a partir do detalhamento de
projeto hidráulico e demonstrando a possibilidade técnica e financeira com base nesta concepção, obteve-se uma informação qualitativa de forma
a sensibilizar os profissionais e gestores envolvidos no setor de construção a prover quando da concepção dos projetos, a pratica do reúso de
parte dos fluxos dentro dos próprios empreendimentos. Os resultados apresentados demonstram não somente a possibilidade técnica como
também a viabilidade financeira do aproveitamento dos fluxos de águas cinzas e pluviais em empreendimentos verticalizados apresentando uma
economia de 166 m³/mês com o reúso de águas cinza e 22,5 m³/mês com o reúso pluvial para estes sistemas propostos, representando juntos
aproximadamente 22% de economia no volume demandado para um projeto convencional. Economicamente os resultados indicam um horizonte
de retorno de investimento de até um ano e meio para aproveitamento pluvial e de até cinco anos e sete meses para o investimento no reúso de
águas cinzas. No que tange a influência do setor de construção, a gestão do uso da água está diretamente conectada aos sistemas hidráulico e
sanitário de utilização das instalações prediais. A Consideração de reaproveitamento dos fluxos nesta concepção pode influenciar em resultados
efetivos de economia de recursos naturais, economia ao consumidor e de dinheiro público. Este trabalho demonstra a viabilidade financeira da
condição de aproveitamento de parte da produção de águas cinzas e de parte da captação de águas pluviais provando que é possível através da
concepção de projeto prover ganhos de ordem ambiental e contribuir para a sustentabilidade, bem como aliviar as despesas de ordem pública
através da economia de água potável obtida e da redução na contribuição dos fluxos de esgotamento sanitário e pluvial reduzindo assim a infraestrutura de escoamento urbana.
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RESUMO
Com as cidades com acelerada inserção de obras no meio urbano e o consequente aumento no setor da construção civil, que apesar de sua
indiscutível importância para o desenvolvimento do país, gera um imenso impacto ao meio ambiente, a aplicação de práticas sustentáveis no setor
se transformou em algo essencial. Essa visão sustentável levou o mercado tecnológico a um avanço extremamente novo, onde o desenvolvimento
de novas tecnologias para a reutilização dos materiais e a preservação do meio ambiente é um grande desafio. Com o foco de aliar
sustentabilidade, economia e facilidade no processo construtivo, a empresa dinamarquesa BubbleDeck , elaborou um sistema construtivo que
utiliza esferas de plástico em construções de lajes com objetivo de reduzir o peso próprio da estrutura, o uso de concreto e aço . O objetivo da
pesquisa foi avaliar as potencialidades do bubbledeck na produção de edificações sustentáveis. Para isso, foram analisados projetos que utilizaram
o sistema e a gestão do processo de projeto das edificações projetas. Com as análises, foi possível constatar que esse sistema é composto por
esferas plásticas inseridas uniformemente entre duas telas metálicas na zona onde o concreto não desempenha função estrutural. Essas telas que
também contam com o uso de treliças metálicas para suportar os esforços de içamento e escoramento são colocadas sobre uma pré laje de
concreto pré-moldadas e posteriormente são içadas no lugar desejado, após a montagem recebem armadura de ligação das placas , dos capiteis
além da instalações de tubos , cabos de protensão (Caso haja necessidade de projeto ) e são enfim concretadas. Do ponto de vista ambiental, o
sistema apresenta diversas vantagens, apresenta o “Selo Verde” e se enquadra nas referências preconizadas pelo Tratado de Kyoto e COP15 (15ª
Conferência das Partes). Para cada 10 mil metros quadrados de lajes bubbledeck com altura de 28 cm, economizam-se 885 metros cúbicos de
concreto lançado na obra, devido à redução da quantidade gasta na laje, a inexistência de vigas e uma menor quantidade de pilares necessários
para suportar a laje; 147,5 viagens de caminhão betoneira; 2,21 toneladas de carga nas fundações, devido à maior leveza na laje; 400 toneladas de
emissão de CO2; e 30 toneladas de plástico reciclável. A disseminação dessa tecnologia acarreta no surgimento de uma nova vertente de mão de
obra com qualificação profissional , preenchendo as necessidades do mercado propondo um empreendimento sustentável ,sendo uma ótima
alternativa para a construção civil brasileira.
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RESUMO
As principais vantagens da automação residencial são: a comodidade, a segurança, pois através do sistema de automação é possível realizar o
monitoramento da residência remotamente através de câmeras de segurança e simulação de presença através do acionamento de lâmpadas em
dias e horários programados, além disso a automação residencial pode ser empregada para aumentar a eficiência energética da residência. No
modelo proposto, desejou-se implementar um sistema de aquisição de dados que tivesse por finalidade captura das informações, tais como:
temperatura, humidade, luminosidade, tensão entre outras variáveis que atuam direta ou indiretamente no ambiente doméstico, com tais
informações o sistema iria analisar e atuar realizando o controle de dimerização e acionamento da iluminação, controle de ventilação,
acionamento de portões e alarmes, abertura e fechamento de persianas e portas, além de possibilitar monitoramento e controle do sistema via
internet juntamente com acesso mobile ao sistema através de aplicativo, com isso tinha-se em foco obter o máximo da domótica utilizando
sistemas de baixo custo. Inicialmente foi utilizado softwares como Protheus 7.8 SP2 para elaboração virtual do modelo da placa de circuito
impresso a ser confeccionada, CCS para desenvolvimento da programação pra o micro controlador utilizado, onde destacamos o uso do MC
16F877A na placa desenvolvida e MC 16F887 com a programação para o CLPic, também foram utilizadas Ide de programação própria do CLPic
para elaboração dos códigos hexadecimais e Ladder utilizados no CLP. Foi desenvolvida uma maquete de isopor para representar de forma
ilustrativa a residência a ser automatizada, tal decisão foi tomada com intuito de não onerar no custo de elaboração e implementação do projeto,
bem como todos os outros materiais envolvidos visaram minimizar ao máximo o custo do projeto sem perder a qualidade e o objetivo inicialmente
definido. Utilizou-se também o Arduino Uno, uma plataforma de prototipagem eletrônica, vale ressaltar que foi adotada o modelo Uno também
por questões econômicas de implementação simulada, mas pode-se substituir o modelo pelo Mega, cuja diferença de preço é muito
compensatória para aplicação, além disso o Uno possui apenas 13 portas digitais enquanto que o Mega possui 54 portas, o que possibilita o
controle de muito mais aparelhos e acionamento de uma quantidade maior de equipamentos. Um protótipo experimental foi implementado para
avaliação de desempenho do sistema proposto e assim testar algumas das funcionalidades já descritas, os resultados obtidos foram satisfatórios, o
protótipo atendeu as necessidades de simulação representando uma residência de maneira suficientemente consistente com base na necessidade
e precisão que desejava-se. O sistema real utilizou apenas duas variáveis, sendo elas a luminosidade medida em lumens e a temperatura que se
optou por trabalhar com graus Celsius, devido o sistema nacional padrão, contudo estes foram suficientes para compreensão das técnicas de
elaboração de projeto para uso domestico. Alguns fatores, alem do baixo custo, são imprescindíveis neste cenário residencial. Um pensamento
muito atual que está diretamente ligado a automação em ambientes residenciais é o uso racional e/ou desperdício energético, não só pelo valor
agregado mas também pelos aspectos sustentáveis que o mesmo envolve. Dentre eles cabe mencionar a necessidade de utilização de luzes
somente quando existir a presença de alguém no ambiente, controle de persianas para aproveitamento máximo da luminosidade natural nos
ambientes internos, ajuste de temperatura proporcional a necessidade do cômodo, além dos mais diversos fatores que podem ser gerenciados e
controlados a fim de obter economia energética bem como conforto e comodidade.
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RESUMO
Devido à grande escassez de água em nosso país, várias pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de minimizar o desperdício e aumentar o
reaproveitamento da água. Mesmo em regiões onde ainda não são evidenciadas faltas de água, as indústrias estão fazendo grandes investimentos
para atender às necessidades ambientais. Esta pesquisa foi realizada em uma empresa da região norte, tendo como motivação a insatisfação
relacionada ao indicador de tempo médio entre falhas do processo de filtro de areia, que era muito baixo, e do grande desperdício de água tratada
utilizada para repor o processo, adicionalmente, os indicadores de quase acidentes eram altos para esta área aumentando ainda mais a
importância de melhorias neste setor. O levantamento do histórico do processo constatou que havia um desperdício de água tratada da ordem de
53.000 m3/mês, que corresponde a um custo da ordem de R$355.000,00 ao mês para a empresa. Após análises de coletas de dados, comprovouse que a principal causa dos problemas estava ligada ao sistema de desvio de água, que se dá a partir de valores medidos em campo pelos
instrumentos Phmetro e densímetro. A água é desviada para a estação de tratamento de água industrial (ETA), se obedecer às condições
predeterminadas. A chegada desta água é diferenciada, pois não passa pelo sistema de separação de sólidos e torres de aeração. Sai diretamente
no tanque de água aerada e posteriormente é bombeada para os filtros de areia, até chegar ao tanque de estocagem de água industrial. Quando a
água contaminada chega ao tanque de água aerada, contamina todo o sistema, ocasionando grandes entraves para estação de tratamento de
água. Observando o processo foi detectado que o desvio da água contaminada era realizado de forma manual, quando o operador observava que
a água não atendia às especificações do processo, ele se deslocava da área de supervisão até o local de manobra, onde manualmente operava
uma válvula que desviava a água para uma estação de tratamento de efluentes. Após observação dos problemas "in loco", foram desenvolvidas
ações no sentido de automatização do desvio da água. A solução tem o objetivo de detectar quando a água está fora dos padrões de processo e
realizar o desvio da água evitando que os tanques de água aerada sejam contaminados. Esta ação aparentemente simples, abrir ou fechar uma
válvula, precisa de uma série de análises antes de ser realizada, como por exemplo é necessário retirar o controle proporcional, integral e
derivativo que associa o nível do reservatório com a rotação da bomba, o conhecimento do sistema de automação utilizado na indústria e o
conhecimento do sistema supervisório para possibilitar a visualização das modificações por parte da operação da indústria. A solução foi
implementada alterando as válvulas manuais pelas válvulas automáticas, cujo comando é realizado de forma digital utilizando a rede de
comunicação Fundation Fieldbus. A lógica de controle foi implementada em linguagem Function Block – Diagrama de Blocos, implementado no
sistema SDCD – Sistema Digital de Controle Distribuído e a visualização dos status do processo é realizada em sistema supervisório disponibilizado
ao operador da indústria. O sistema foi implementado e alcançou seus objetivos, após a implantação da solução não foram mais evidenciadas
contaminações nos tanques de água aerada, evitando o desperdício de água tratada da ordem de 53.000 m3/mês e um custo da ordem de R
$355.000,00 ao mês para a empresa.
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RESUMO
A criação de frango de corte requer uma produção cada vez maior em um menor espaço físico e em menor tempo. Para isso os criadores estão
recorrendo a sistemas automatizados e um dos principais fatores de melhoria é o controle no ambiente (temperatura, pressão e umidade )do
frango. O crescimento da ave também solicita diferentes valores de temperatura nas diferentes semanas de vida, devido ao crescimento de suas
penas e controlar esta temperatura significa manter um ambiente confortável e propício ao seu desenvolvimento.Este projeto tem como objetivo
detectar, através de dois sensores de temperatura (NTC), a média de temperatura do galpão. Comparando este valor com a temperatura de
referência, estabelecida pelo usuário, o sistema aciona exaustores aos pares. Quanto mais distante da referência, mais exaustores são acionados.
Caso todos já estejam ligados e a temperatura continue aumentando, então se aciona o borrifador de água com o intuito de refrigerar o galpão.
Dependendo da quantidade de exaustores ligados, a cortina de entrada de ar é aberta ou fechada, proporcionalmente, para manter a pressão
interna estável. Há também um aquecedor capaz de elevar a temperatura ambiente caso ela fique abaixo da temperatura de referência. Em todo
caso, se a temperatura elevar-se ou abaixar-se demais, um alarme é acionado e o problema indicado no display. Desta maneira, pode-se controlar
a coluna de vento, a temperatura e a pressão interna do galpão oferecendo ao frango um ambiente agradável, adaptado a sua idade. Para
controlar o sistema foi utilizado um microcontrolador PIC 16F877A. Também foi adicionado ao projeto um display LCD 16X2 e três teclas,
oferecendo ao usuário acesso a todos os parâmetros de controle do sistema. Através do menu pode-se modificar: a temperatura de referência,
histerese de acionamento dos exaustores e aquecedor, temperaturas mínima e máxima de alarme e efetuar seleções por controle manual ou
automático de acionamento, entre outros. A grande dificuldade, encontrada neste projeto, foi confeccionar e calibrar o circuito dos transdutores
de temperatura, conseguido experimentalmente levantando-se a curva de resposta à temperatura do sensor e, por método de quadrados mínimos
(MQM) aplicado no MatLab, foi calculada a equação de conversão. Todos os objetivos foram atingidos, apenas o controle de umidade (outro fator
importante que pode evitar o aumento de amônia no ar produzido pelo excesso de umidade na cama do frango) ainda não foi implementado
neste projeto, mas será feito no futuro.
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RESUMO
Fábricas de papéis continuamente lutam para melhorar a uniformidade de seus produtos finais, enquanto minimizam os custos. Sabe-se que para
manter a qualidade na produção de papel, a habilidade do operador da máquina em monitorar e manter sobre controle as variáveis do processo é
importantíssimo, uma vez que assim são obtidos parâmetros de qualidade a baixo custo. Dentre essas variáveis que se deve controlar, destaca-se a
consistência do papel, muito importante no processo de fabricação do papel. Segundo pesquisas “a consistência referente à massa, é a
percentagem de material sólido seco absoluto contido na massa. Alguns referem-se à consistência como concentração”. Este artigo estuda um
caso de viabilidade da construção de uma malha de controle de consistência para automatizar este processo. A pesquisa teve início com o
levantamento histórico dos problemas relacionados a paradas não programadas, paradas específicas, falhas elétricas e dificuldades da
manutenção em identificar a causa da variação da consistência. Dentre os vários problemas relacionados a paradas da máquina e consequente
parada da produção, destacou-se a variação da consistência do papel, onde foi constatado que o processo de identificação da consistência era
manual e realizado a cada uma hora. Caso houvesse alguma alteração na consistência do papel durante este intervalo, era perdida toda a
produção, Os passos a serem seguidos: Passo 1: É retirada uma amostra de polpa de papel em um dos tanques da preparação de massa. Passo 2:
O operador leva amostra de massa para uma pia próxima onde irá prepará-la. Passo 3: Com uma concha de volume conhecido é retirada a
quantidade necessária para o procedimento, o restante é dispensado. Passo 4: A amostra da concha retorna ao copo já vazio dando
prosseguimento ao passo 5. Passo 5: Esse material é despejado em um filtro que está localizado na parte superior do funil de porcelana. Passo 6: O
funil é submetido a um processo de vácuo, onde é retira parte da água da amostra. Paso 7: O material passa por processo de secagem utilizando
um micro-ondas, até que a amostra fique totalmente seca. Passo 8: É realizada a pesagem da amostra juntamente ao filtro. Passo 9: cálculo da
consistência do papel, o operador resolve a equação (peso da massa – peso do filtro) x 2 = consistência, verificando se está dentro do padrão para
o tipo de papel definido para a produção. Observou-se que o sistema de controle era ultrapassado, faltava visibilidade do processo por parte do
operador, criando uma grande demora na solução de problemas relacionados a consistência do papel, acarretando grande quantidade de resíduos
que representavam perdas de produção significativas para a empresa. A pesquisa demonstrou que existia no mercado sensores que poderiam
medir a consistência do papel de forma automática e que era possível automatizar este processo. Para o desenvolvimento da solução, foram
realizados testes com alguns sensores e controladores para assegurar-se da eficiência da solução. O princípio do sensor selecionado, fundamentase na medição da força de cisalhamento proveniente da colisão das partículas da polpa em sua lâmina (RL), que envia um sinal ao transmissor em
forma de tensão na ordem de mV (milivolt), que é convertido para mA (miliampere), sendo enviada para o CLP (WEG, 2013) controlando os
parâmetros dos produtos “receitas” inseridos através da IHM pelo operador. Conforme os dados inseridos, o CLP controla o volume de água na
mistura através de uma válvula eletropneumática, que adequa a consistência de acordo com a necessidade da produção. Depois do sistema
implantado, o operador passou 15 dias comparando os valores fornecidos do sistema automatizado com o método tradicional, atestando a
qualidade da solução. Os estudos demonstraram que depois da implantação do projeto não houve nenhum registro de paradas da produção por
problemas de consistência do papel, possibilitando um aumento de disponibilidade da máquina de algo em torno de 60h anuais.
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RESUMO
Este artigo trata do desenvolvimento de uma alternativa tecnológica de auxílio na locomoção de portadores de tetraplegia, paraplegia e outras
deficiências locomotoras. Este sistema é composto por uma plataforma robótica comandada por voz que simula uma cadeira de rodas, com dois
motores CC – corrente contínua. O protótipo é composto por um módulo de captura de voz EasyVR, que armazena o sinal de voz gravado,
previamente em uma variável para posterior comparação com o sinal captado pelo microfone do módulo. Essa tecnologia também possui uma
Shield Ponte-H responsável por executar o sentido da rotação dos motores e um microcontrolador Atmega 1280 (Arduíno Mega). Os softwares
usados são EasyVR Commander 3.4.10, Arduíno IDE, Matlab e Labview. Este trabalho trata também da implementação um controlador
Proporcional-Integral para eventuais distúrbios do sistema como massa do cadeirante, assim como proporcionar uma partida leve até a alcançar
estabilidade em regime. O deslocamento direcional das rodas é realizado por um contador tacômetro via encoder. Visando o baixo custo de
instalação e a autonomia para pessoas que buscam liberdade de locomoção dentro de um ambiente seguro esta pesquisa pretende trazer um
certo nível de reintegração social e independência ao portador de deficiência. Desenvolveu-se neste trabalho o seguinte: 1. Acionamento e
mudança de sentido dos motores com os comandos: “cadeira frente”, “cadeira para trás”, “cadeira direita”, “cadeira esquerda” e “cadeira pare”;
2. Projeto um controlador (compensador) de velocidade PI (Proporcional-Integral) para um arranque suave e distúrbios eventuais como a massa
do cadeirante; 3. Deslocamento via contador encoder óptico incremental e o processamento de um sinal de voz é capaz de identificar na voz
humana a informação que a mesma carrega. Essa informação pode estar contida em palavras isoladas, caracterizando a tarefa em
reconhecimento de palavras isoladas ou podem estar em um sinal de fala contínua. Considerando que o objetivo do reconhecimento seja definido
na sua forma mais simples, onde o sistema reconhece palavras isoladas e depende do orador, a tarefa ainda é bastante complexa. Deste modo, o
processo pode ser dividido em três partes: segmentar, extrair características relevantes e classificar o sinal da fala. Visando uma melhor aplicação
e funcionalidade didática no protótipo desta pesquisa, foi usado o módulo de voz EasyVR, uma shield do arduíno, com muitas finalidades de
reconhecimento de comandos de voz. Para projeto do controlador, inicialmente os sinais de entrada e saída da planta foram adquiridos com
software LabView, salvos em excel e exportados para o matlab e utilizada a ferramenta ident para identificação do modelo matemático da planta
(função de transferência G(S)). O modelo mais adequado foi o ARX221. De posse do G(S) foi utilizada a ferramenta sisotool para projeto do
controlador (O método do lugar das raízes possibilita determinar os pólos em malha-fechada a partir dos pólos e zeros de malha-aberta,
considerando o ganho como parâmetro). Optou-se pelo projeto de um compensador por atraso de fase (LAG), onde é adicionado um zero e um
pólo bem próximo a origem, conferindo ao sistema uma resposta transitória com pouco ou nenhum sobressinal, e um erro em regime para uma
entrada degrau igual a zero, possibilitando assim características satisfatórias.
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RESUMO
A transmissão de energia elétrica gerada pelas hidrelétricas é realizada por linhas de transmissão de grande porte, que geralmente são construídas
em locais de difícil acesso. Estas linhas de transmissão são estruturas que possuem várias torres metálicas, suscetíveis a corrosão e que precisam
de uma atenção especial para não causar desastres catastróficos, devido deterioração de sua estrutura e consequente queda. Atualmente o
controle da corrosão das torres de transmissão geram um custo anual de aproximadamente R$188.985,00 para monitoramento de 5 linhas de
transmissão contendo total de 3351 torres, esta monitoração exigi o deslocamento de técnicos para áreas de difícil acesso que realizam a
monitoração por amostragem em 10 torres de cada linha, totalizando 50 torres analisadas por ano. O projeto desenvolvido visa evitar estes
deslocamentos, provendo o envio do estado da corrosão nas linhas de transmissão por intermédio de uma rede Zigbee que segue o padrão IEEE
802.15.4. As medições são realizadas utilizando um sensor eletrodo, seguindo metodologia desenvolvida pelo CEPEL –Centro de Pesquisa da
Eletrobras. As medições do estado das torres são realizadas pelo sistema de medição distribuídos na linha de transmissão, enviados via rede sem
fio, que têm seu sinal retransmitido nas torres que possuem a monitoração, até chegar à subestação mais próxima da concessionária de energia,
onde terá um aplicativo que consolida os dados e os envia a um banco de dados que trata as informações e apresenta de forma amigável aos
analistas. O projeto está a nível de protótipo e inicialmente está sendo testado em ambiente que utiliza um eletrodo de cobre mergulhado a uma
solução saturada de sulfato de cobre, um microcontrolador (Arduíno), um shield para ligar o módulo de comunicação a pinagem do Arduíno, dois
módulos de comunicação sem fio (ZigBee) e um notebook com o software embarcado para supervisão do sistema on-line. Depois de concluída a
etapa de testes em laboratório, foi realizada uma medição em campo com o eletrodo desenvolvido neste projeto em conjunto com o sistema de
medição e comunicação e supervisão, com a finalidade de comprovar que o sistema como um todo é capaz de substituir o sistema atual de
medição de corrosão atual adotado pela Eletronorte. Realizou-se medições em uma haste em boas condições comparando-se com medições
realizadas em outra haste com corrosão avançada, os testes realizados nas barras metálicas demonstraram que a técnica de medição funciona e é
possível enviar os dados via rede sem fio para um computador localizado a alguns metros de distância, podendo chegar a até 5km. Outro ponto
importante a ressaltar é a alimentação das placas do circuito, como o sistema possui baixo consumo, pode ser facilmente alimentado por uma
bateria já existente nas linhas de transmissão da Eletronorte, utilizada para outros fins e que, segundo os funcionários da empresa, poderia
alimentar o sistema de monitoração de corrosão.
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RESUMO
A Esteira Seletora de Garrafas busca agilizar e aumentar a confiabilidade na industrialização de refis de toner, podendo ser adaptada para diversos
outros setores da indústria que produza artigos engarrafados. Este projeto consiste abrange a etapa onde as garrafas são verificadas e
classificadas entre: corretamente envazadas ou com problemas no nível de toner. As que não estiverem devidamente preenchidas são retiradas da
linha de produção e reenviadas ao início do processo, onde poderão ser novamente envazadas. A partir de um alimentador automático, garrafas
são inseridas na entrada da esteira e verificadas por um sensor óptico se estão corretamente envazadas. Em seguida, a esteira é acionada e, se a
garrafa estiver com toner no nível adequado, ela é levada até o setor de embalagens, onde outro sensor óptico verifica se ela foi entregue. Caso a
garrafa não tenha sido envazada corretamente uma garra mecânica remove a mesma da esteira. Sensores eletromecânicos presos à garra
certificam-se de sua remoção. Para controlar todo o sistema forma utilizados dois arduinos UNO: um para gerar os passos dos dois motores de
passo e o outro para receber os dados dos sensores, acionar os motores e enviar dados por comunicação serial. Informações sobre todas as ações
feitas pelo sistema são enviadas pela porta serial e podem ser acompanhadas por qualquer terminal padrão RS232. Além disso, o sistema possui
um modo de diagnóstico, onde problemas de funcionamento podem ser resolvidos com maior facilidade. Houve uma grande dificuldade de
projetar e construir o sensor óptico infravermelho, devido à quantidade reduzida de literatura encontrada sobre o assunto, portanto eles foram
construídos e ajustados através de experimentação. Neste projeto todos os objetivos foram alcançados e o sistema funcionou perfeitamente.
Algumas melhorias poderão ser feitas no futuro, como: aumentar a velocidade de operação da esteira e utilizar os dados enviados pela serial para
qualificar e melhorar o sistema de envasamento.
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RESUMO
Em uma fábrica de produção de alumínio, um dos processos mais importantes é o de redução de alumínio, que acontece nos fornos de redução e
considerado como um dos pontos mais críticos na produção pelo fato de que tudo funciona em função destes fornos. O sistema de controle
desses fornos utiliza algoritmos matemáticos sofisticados, que são objetos de estudos constantes e possuem forte potencial de oportunidades de
melhorias, sendo bastante comum ocorrerem modificações nesses algoritmos. Esta pesquisa foi desenvolvida em uma grande empresa de
produção de alumínio, que possui 960 fornos de redução e capacidade anual de aproximadamente 470 mil toneladas. Devido a necessidade de
melhorias constantes nos algoritmos de controle e com a necessidade de diminuição dos riscos, a depuração dos algoritmos com simulações mais
próximas da realidade tornou-se fundamental. Nesta pesquisa propõe-se o desenvolvimento de um conjunto de software e hardware de
automação que busca atender essas premissas. O objetivo do presente trabalho foi realizar os testes nos dispositivos conhecidos com “remotas” a
fim de verificar se os circuitos de entrada e saídas digitais estão em perfeito funcionamento, se suas entradas analógicas estão lendo corretamente
os valores, se o software carregado na remota ACN9 e se o mesmo está de acordo com o esperado em todas as suas funcionalidades. Para melhor
compreensão da solução, cabe um esclarecimento sobre o termo Jiga. Este termo vem de Jig, usado na língua inglesa para denominar um
dispositivo que executa uma parte de uma atividade e auxilia ou orienta outro dispositivo a executar suas funções. Com o uso de uma Jiga podemse simular valores de forma automática e no mesmo ciclo de leitura do conjunto remota ACN9e e dispositivo IOBox, com a vantagem de efetuar os
testes do conjunto hardware e software com todas as suas funcionalidades, do mesmo modo como se estivesse controlando o forno. Portanto a
Jiga não substitui o conjunto ACN9e e IOBox e sim vai simular as funções do forno com total segurança e todas as ferramentas disponíveis de
monitoramento. Dentre as alternativas levantadas, o uso de um CLP para efetuar as simulações e tendo como IHM um supervisório, mostrou-se
mais próxima em termos de custos, pois poderia ser desenvolvida sem utilizar serviços de terceiros. Após a montagem da Jiga, pode-se efetuar os
primeiros testes e ajustes. Uma das propostas de testes foi realizar a simulação de um Efeito Anódico (EA) e monitorar se a ACN9e executa a
sequência programada para combater ou eliminar o EA. Essa sequência obedece basicamente uma tabela de ações com desvios pré-estabelecidos
na programação. O teste consiste em elevar a tensão do sinal que simula o valor de tensão de um dos fornos para qualquer valor acima de 8,00 V.
Em seguida, o sistema detecta o EA e começa o combate. Neste momento, pode-se verificar se o sistema executa fielmente a tabela programada.
Também foram realizados outros testes para avaliar a eficiência da solução, como verificar se a ACN9e executa a sequência de alimentação de
alumina conforme a programação e a monitoração da atuação de todas as lâmpadas e botoeiras, se cada uma delas tem seu funcionamento
conforme programado. Em todos esses testes foram obtidos os desempenhos esperados, além de aprimorar os conhecimentos de configuração e
programação de um supervisório, programação em linguagem Ladder e configuração de driver OPC, durante o desenvolvimento deste trabalho.
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RESUMO
O maior obstáculo enfrentado pelas pessoas portadoras de alguma necessidade especial é a falta de acessibilidade, o que as impedem de realizar
tarefas e ações simples como o direito e ir e vir. Os deficientes visuais, que se encontram na colocação anterior, para realizarem a sua locomoção
necessitam do auxílio de uma pessoa, causando um certo desconforto, ou mesmo de estruturas de suporte, como a bengala. Este suporte auxilia
os deficientes visuais a identificar obstáculos e manter um equilíbrio ao caminhar, porém os obstáculos precisam estar na altura do chão ou
mesmo próximo para sua identificação, ocasionando perdas em certas alturas e distâncias. No intuito de corrigir falhas, como as alturas e o baixo
alcance da bengala na identificação de objetos a certas distâncias, e utilizar a diversificação da tecnologia, um sistema de auxílio foi desenvolvido a
partir dos princípios de funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04 juntamente com a transmissão via radiofrequência RF-433 MHZ,
almejando a redução de fios e ligações ao redor do deficiente visual. O sistema, um cinto, consiste na leitura de dados do sensor, distância, e
verificação de obstáculos à frente do usuário e, caso exista, um sinal é enviado por rádio frequência do módulo de transmissão a um módulo de
recepção ligado a um pequeno motor vibratório, localizado no braço do usuário, informando a aproximação do obstáculo com diferentes
intensidades de vibrações, possibilitando uma ação, como um desvio, mais rápida e segura para o deficiente visual. O sistema possui ainda
microcontroladores ATmega328p responsáveis pelos controles e instruções de cada periférico de entrada e saída. Os resultados durante toda a
elaboração do sistema foram satisfatórios e dentro do planejado, alcançando os objetivos como a identificação de obstáculos mais distantes e em
alturas ao nível da cintura. Certificou-se que o dispositivo não almeja a substituição da bengala e sim uma contribuição, uma vez que se destaca
pela perfeita utilidade na identificação de objetos distantes e altos, como lixeiras, telefones públicos, carros em calçadas, entre outros; tão útil
quanto a bengala no auxílio do equilíbrio e no mapeamento do chão. A aplicação do princípio físico de ultrassom na determinação de obstáculos
utilizando o sensor HC-SR04 e o uso de transmissão de radiofrequência foram alcançados com sucesso, o que mostra a grande variabilidade de
aplicações com a tecnologia atual, além de ter permitido a solução do problema em foco. Os resultados ainda requerem pesquisas futuras para o
aumento da independência dos deficientes visuais, utilizando dispositivos de baixo custo e a implementação de novos dispositivos,bem como
novos testes são necessários.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou atingir anseios da sociedade no que tange a segurança dentro de automóveis. Tal segurança se dá ao alertar de que
pode haver alguém dentro de um carro, mais especificamente em uma cadeirinha para crianças. Todo processo foi automatizado utilizando
sensores reciclados, com a placa Arduino. Um problema que infelizmente é muito recorrente nos dias atuais com as mudanças da rotina é o
esquecimento de crianças dentro do veículo. Uma equipe do quarto ano do curso de engenharia de controle e automação desenvolveu um projeto
automático com o intuito de avisar a possível presença de uma criança em um automóvel. A proposta envolve o envio, por rádio frequência, de
dados para serem exibidos em um computador, e que podem, facilmente, ser implementado para celulares androids. O presente experimento foi
realizado no laboratório de Automação do IESAM (Instituto de estudos superiores da Amazônia). Inicialmente, foi elaborada a lógica do projeto
usando uma tabela verdade, em seguida foi elaborado um programa no software Arduino1.0.5 usando a lógica requerida pelo projeto. Em seguida
foi realizado upload do programa no hardware Arduino UNO e montado o circuito de transmissão na primeira protoboard usando o Transmissor
RF 433, sensores, atuadores e resistores. Após o termino do circuito transmissor , foi realizada a conexão do software Arduino com o hardware
Arduino UNO e em seguida medido o sinal na saída da antena do RF 433 com um osciloscópio para verificar a conformidade do sinal e detectada a
presença de onda quadrada no osciloscópio (o sinal desejado). Após conferir se o primeiro circuito estava funcionando adequadamente foi
montado o circuito de recepção na segunda protoboard usando o Receptor RF 433 e o arduino MEGA. Posteriormente a sua montagem, foi
capturado o sinal com um osciloscópio na antena de recepção e detectado um sinal de onda quadrada (sinal desejado). Em seguida processou-se
a manipulação dos dados recebidos pelo receptor RF433 através de programação em JAVA para serem exibidos no software net beans através de
comunicação serial. Para evitar o esquecimento de crianças em automóveis são usados sensores magnéticos no cinto da criança e sensor de
pressão sob a cadeira da mesma para detectar sua presença no carro, e um sensor na cadeira do motorista para detectar a ausência ou presença
do motorista. Os dados dos sensores são emitidos para o microcontrolador+transmissor e o transmissor os envia via radio frequência para o
receptor+microcontrolador que os remete para o conversor TTL-RS232. Após a conversão dos dados os mesmos são enviados para o computador
e o celular para monitoramento. Quando o sensor do banco do motorista indica ausência do condutor no celular, é acionado um delay de um
minuto. Em seguida é realizada a leitura dos sensores no banco da criança. Se os sensores detectarem a presença da criança é acionado um
alarme através do atuador buzzer e enviadas mensagens para o celular do condutor alertando que há a presença da criança no veiculo, caso
contrário, não será acionado o alarme. O objetivo de transmitir o alerta para um receptor ligado pelo cabo USB ao computador foi alcançado,
exibindo em tempo real na tela do computador através de uma interface gráfica em JAVA projetada para este fim, o status da lógica gerada pelos
sensores localizados no carro. Inicialmente houve conflitos sobre quais sensores seriam mais eficiente neste projeto. Foi decidido que a cadeirinha
do bebê precisaria de dois sensores: um de pressão e um de red switch a ser colocado no feixe da cadeirinha. Os dois sensores servem como forma
de sanar eventual falha de um deles.
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RESUMO
Os derivados de fosfato de cálcio, principalmente a hidroxiapatita, por apresentarem inúmeras aplicações, são muitos pesquisados, tanto quanto
em suas aplicações, quanto em relação às rotas de síntese que devem ser empregadas para a sua obtenção, pois as suas propriedades físicoquímicas são profundamente alteradas de acordo com o tipo de síntese utilizadas. Este projeto propôs o uso de materiais biológicos, tais como
cascas de ovos, como fonte de cálcio na síntese de hidroxiapatita pelo método sol-gel. Foram utilizadas reações sol-gel, com controle dos
parâmetros reacionais, conjugadas ao tratamento térmico dos produtos precipitados para a obtenção da hidroxiapatita. Primeiramente todos os
resíduos das cascas dos ovos são lavados em água corrente para a retirada das impurezas. O tratamento físico-químico consiste na calcinação
realizada em forno mufla com temperatura de 1000 °C por 2h e tem como objetivo a queima e volatilização de qualquer material orgânico
agregado ao material biológico. Através da etapa de calcinação foi obtido como produto o óxido de cálcio (CaO) que é reagido com água
deionizada em excesso, sob agitação constante, com o objetivo de sua total conversão em Ca(OH)2.Com a presença da espécie Ca(OH)2
proveniente da conversão dos restos biológicos no meio aquoso, é realizada a adição de ácido fosfórico, mantendo-se o pH controlado entre 9,0 e
11, através da adição em paralelo de NH4OH. O meio é mantido sob agitação constante e aquecimento e ao final do processo um gel é obtido. O
gel recolhido é filtrado, posteriormente lavado com água deionizada com o objetivo da retirada de qualquer co-produto reacional. A hidroxiapatita
verde é seca em estufa durante 12h. A última etapa da síntese consiste na calcinação do material obtido após a secagem Os sólidos obtidos foram
calcinados em diferentes temperaturas, no intervalo de 800 a 1100 °C, para avaliar a formação de diferentes fases dos hidróxidos de cálcio. Após a
calcinação, os pós sintetizados foram caracterizados por difração de raios-x (DRX), para avaliar as fases obtidas. A variação da temperatura de
calcinação implicou na obtenção de hidroxiapatita em percentagens diversas, variando de cerca de 20 a 80 % de hidroxiapatita presente na
amostra. As análises realizadas mostraram ser possível a obtenção de hidroxiapatita através do método e das condições reacionais utilizadas, e
que esta hidroxiapatita tem as sua fase cristalina alterada pela temperatura de calcinação.
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RESUMO
Nariz eletrônico é um conjunto de dois ou mais sensores de gás, com especificidade parcial, acoplado a um sistema de reconhecimento de
padrões. Um dos tipos de sensores utilizado atualmente é formado pela deposição de filmes poliméricos condutores sobre um par de eletrodos
metálicos interdigitados. A condutância elétrica desses sensores é monitorada durante a exposição a analitos voláteis, resultando em padrões de
respostas específicos. Existem no mercado diversos tipos de óleos de motor, que são classificados de acordo com critérios como viscosidade (SAE)
ou fonte/processo de obtenção (p. ex. mineral, sintético, hidrocraqueado). Há indícios de que 20 % dos óleos vendidos no Brasil sofrem algum tipo
de adulteração, causando grandes prejuízos econômicos e materiais. Este projeto tem a finalidade de verificar se é possível empregar um nariz
eletrônico simples e de baixo custo na identificação e classificação desses tipos de óleos de motor. O nariz eletrônico foi formado por apenas dois
sensores de gás confeccionados pela deposição de filmes de polímeros condutores, PPPX e PHBPE, que são derivados de poli(p-xililenos) dopados
com ácido dodecilbenzeno-sulfônico (DBSA) (10 % m/m) sobre eletrodos metálicos interdigitados produzidos por processo litográfico. Amostras de
10 mL dos óleos estudados foram aquecidas a 80 °C e seus voláteis conduzidos à câmara dos sensores. As condutâncias elétricas dos sensores
foram registradas por dois condutivímetros acoplados a uma placa de aquisição de dados com conversores analógico/digital (A/D), enquanto esses
eram expostos aos voláteis em vários ciclos de 2 s de exposição seguidos de 10 s de recuperação (ar puro). Os valores relativos das respostas dos
sensores foram usados como variáveis de entrada em análises multivariadas como a dos componentes principais (PCA). Estas análises revelaram
ser perfeitamente possível identificar amostras dos três tipos de óleos de motor estudados, isto é, a habilidade deste nariz eletrônico em classificar
essas amostras. Portanto, o nariz eletrônico descrito, formado por um conjunto de dois sensores de gás, tendo como camada ativa filmes
poliméricos condutores, depositados sobre eletrodos interdigitados é um equipamento de baixo custo, capaz de identificar distintos óleos para
motor, mediante exposição aos seus compostos voláteis emitidos quando aquecidos. Neste trabalho foram testados, a título de exemplo, três
tipos de óleo, porém essa técnica inédita pode ser extendida para outros tipos, facilitando a sua identificação.
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RESUMO
A necessidade no mundo atual da síntese de novos materiais que apresentem utilizações múltiplas aumenta em paralelo com o crescimento
industrial e a imprescindibilidade do desenvolvimento de novas tecnologias. A hidroxiapatita é conhecida por suas aplicações em várias áreas, tais
como: como biomaterial para a reposição e regeneração do tecido ósseo, como adsorventes no tratamento de efluentes, como catalisadores e
suporte para catalisadores, liberação controlada de fármacos, entre outros. A multiplicidade das suas aplicações acarreta na necessidade de
formas e morfologias apropriadas para sua utilização, pois esses fatores definem o sucesso de suas aplicações. Dentre os principais fatores estão a
rotas de síntese utilizadas e os seus parâmetros de processamento. A técnica sol-gel aplicada à síntese de hidroxiapatita tem mostrado inúmeros
vantagem no processamento e nas características do produto final, pois é uma síntese cujos parâmetros reacionais são de fácil controle e os
produtos obtidos apresentam alta pureza e tamanho de cristalito de submícron a nano, o que favorece seu uso em várias aplicações. O objetivo
deste trabalho foi comparar a efetividade de duas fontes naturais de precursores de cálcio, casca de ovos de galinha e conchas, na obtenção da
hidroxiapatita pelo método sol-gel. O primeiro passo da rota de síntese consiste na lavagem com água das cascas dos ovos e das conchas para a
retirada das impurezas. Subsequentemente é realizada uma calcinação na temperatura de 1000 °C por 2h, para a queima e volatilização de
qualquer material orgânico agregado ao material biológico e obtenção do óxido de cálcio (CaO), que é reagido com água deionizada em excesso,
sob agitação, para a sua total conversão em Ca(OH)2. A este hidróxido - Ca(OH)2 -, é feita a adição de ácido fosfórico (H3PO4) e de NH4OH, que é
utilizado para controlar o pH entre 9,0 e 11. Esta etapa ocorre sobre agitação e aquecimento até a formação do gel. O gel obtido é filtrado e
lavado com água deionizada. A hidroxiapatita verde é seca em estufa durante 12h. A última etapa da síntese consiste na calcinação do material
obtido após a secagem por 2 h na temperatura de 1000 °C e por EDS para verificar a sua composição. As amostras calcinadas foram caracterizadas
por Difração de Raios X com o objetivo de determinar as fases do fosfato de cálcio obtidas, Microscopia Eletrônica de Varredura, para determinar
a sua morfologia e por Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X, para determinar a sua composição química. Os resultados de DRX
determinaram a presença de 70 % de hidroxiapatita nas amostras cujos precursores foram conchas e de 80 % quando foram utilizadas cascas de
ovos de galinha. Para ambos os precursores, a morfologia dos pós, obtida pela MEV, foi a de partículas aglomeradas e o EDS mostrou que as
amostras são compostas basicamente por cálcio, fósforo e oxigênio.
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RESUMO
As plantas industriais de processo de petróleo e unidades de produção são formadas por diversos equipamentos, dispositivos mecânicos e tem
como principal função a transformação de matérias primas (insumos) em produtos de valor no mercado por meio da realização de operações que
envolvem a Interação Homem-Máquina (IHM). Um conjunto de tarefas e operações são desenvolvidas, empreendendo manobras operacionais de
processo com potencial de gerar desvios de projeto e ocasionado incidentes e acidentes no ambiente de trabalho. A principal resposta para reduzir
a ocorrência de acidentes em instalações complexas como unidades de processamento petróleo é a instalação de barreiras de prevenção com a
implantação de sistemas físicos que auferem maior segurança e os procedimentos de segurança em treinamento de operadores. No entanto, os
mecanismos tradicionais de ensino com manuais, vídeos e slides e animações apresentam limitação devido ao nível de interação com o ambiente
real. Novas tecnologias de RV (Realidade Virtual) são empregadas com o atual avanço da computação e de hardwares com maior capacidade de
processamento de informações de imagens em tempo real. O objetivo do projeto de pesquisa constitui a construção de ambiente imersivo 3D, set
view em 1ª e 3ª pessoa do ambiente industrial de uma unidade de processamento de petróleo, para treinamento de segurança industrial. Foi
utilizada a metodologia de AQR (Análise Quantitativa de Risco) para identificação do perigo e diagnóstico do risco em equipamentos e sistemas de
processo, além do processamento de informações para compor um módulo informativo de dados consequências e recomendações de segurança
para diversos eventos postulados como a perda de contenção de produto (vazamento em vasos e containeres), explosão e incêndio. As
informações foram tratadas e exportadas como dados para o protótipo construído de realidade virtual, planta de uma plataforma do tipo FPSO,
modelada em 3D no formato CAD. Os resultados de análise de segurança operacional e a planta de processo foram integrados no engine que
oferece um conjunto de comandos de scripts e a liberdade de navegação 3D semi-imersiva em 6 direções por meio de wireless joystick ou
keyboard. O usuário por meio da interface executa e simula a visualização das tarefas de rotina em uma planta industrial. Os resultados
demonstrados assim como dados técnicos operacionais de processo e as manobras de equipamentos geraram um conjunto de informações para
compreensão do potencial de risco, análise de manobras com risco III, IV e V e a visualização de processos e fenômenos envolvidos na operação de
equipamentos. O simulador constitui uma ferramenta de treinamento para operadores, engenheiros e especialistas na análise de tomada de
decisão em projetos, principalmente na visualização e execução de operações semelhantes ao ambiental real de estações de trabalho industriais
que apresentam risco tecnológico e ambiental.
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RESUMO
O potencial de recuperação de fluidos de reservatórios de petróleo é baseado inicialmente na classificação de poços surgentes e não surgentes,
que consiste avaliação da energia de fluxo suficiente para elevar os fluidos até a superfície sem utilizar equipamentos. A elevação artificial é a
principal técnica de recuperação de óleo e gás até a superfície de forma a aumentar a produtividade dos poços não surgentes e também pode ser
utilizada em reservatórios surgentes que estão no final da sua vida produtiva, devido a queda de pressão do reservatório. Essa técnica de elevação
também é aplicada para elevar fluidos com baixa viscosidade e reduzida concentração de compostos leves sendo necessário o suprimento de
energia adicional ao sistema de produção do poço. As bombas são os principais e mais importantes equipamentos utilizados para o transporte de
fluido, pois fornecem a energia necessária para o transporte de fluidos no tubing, dutos e riser do assoalho marinho à superfície. Aspectos
importantes como a pressão disponível, pressão requerida e perda de carga por meio da análise nodal, por exemplo, devem ser levados em
consideração para escolher o melhor método de elevação a ser utilizado em cada tipo de projeto. O método de elevação mais utilizado por
bombeio é o centrífugo submerso (BCS) e o dimensionamento do sistema irá depender de fatores como a viscosidade dos fluidos, a razão gás
líquido (RGL), curva de pressão disponível no reservatório (IPR) e pressão requerida no tubing (TPR), assim como os equipamentos presentes no
sistema de operação, entre outros parâmetros de escoamento. O objetivo desse trabalho é a análise dos mecanismos de fluxos e o emprego do
método de análise nodal integrada ao reservatório considerando o escoamento multifásico de escoamento. A finalidade é a construção do
simulador para estudar os reservatórios com fluidos de diferentes °API (baixo, médio e pesado) e assim determinar o mecanismo mais eficiente
para a elevação do fluido comparando o escoamento monofásico e multifásico. O software desenvolvido por meio do pacote de simulação
matemática Matlab foi utilizado no projeto de dimensionamento do sistema de produção para integrar a análise e solução numérica de equações
de modelos de fluxo. A interface gera gráficos de desempenho e resultados de avaliação do perfil de escoamento. Os resultados obtidos
demonstraram conhecer previamente o comportamento e as necessidades de cada poço produtor para reduzir os custos com CAPEX e OPEX
indicando a viabilidade técnica e econômica de projeto em diferentes cenários prospectivos com custos inferiores aos pacotes comerciais de
simulação disponíveis no mercado.
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RESUMO
Os polímeros de origem fóssil são materiais de engenharia modernos que impulsionaram o desenvolvimento social. Entretanto, esses materiais
geram um impacto negativo ao meio ambiente pois, na sua maioria, não são biodegradáveis. Por outro lado, os polímeros oriundos de matérias
primas naturais e renováveis são, geralmente, biodegradáveis, biocompatíveis e não tóxicos. A substituição dos polímeros de origem fóssil por
polímeros biodegradáveis apresenta-se como uma boa solução para que a sociedade continue usando os materiais poliméricos como uma das
bases para o seu desenvolvimento. Entretanto, sabe-se que as propriedades mecânicas e de barreira nos polímeros biodegradáveis e naturais são
de baixa performance em relação aos polímeros fósseis. Porém, usando uma carga como reforço na matriz polimérica é possível potencializar as
propriedades dos polímeros biodegradáveis. Neste trabalho, descreve-se a obtenção e caracterização de um filme nanocompósito obtido a partir
do poli(ácido lático - PLA) e de uma argila brasileira como carga nanométrica. O PLA é um biopolímero renovável que pode ser obtido a partir de
fontes agrícolas , tais como várias matérias primas agrícolas, as quais são fermentadas para produzir o ácido lático. A argila é uma matéria prima
clássica, abundante em nosso país, que devido a sua estrutura peculiar pode ser utilizada em várias aplicações industriais, desde aplicações
tradicionais, como exploração de petróleo e construção civil, até especialidades, como farmácia e cosméticos. A argila utilizada neste trabalho é
uma esmectita procedente de mina localizada na cidade de Vitória da Conquista, estado da Bahia. Para a obtenção do nanocompósito, preparouse uma dispersão a 3% da argila e uma solução a 4% do PLA, ambas em clorofórmio. A solução de PLA foi, lentamente, adicionada à dispersão da
argila, sob agitação magnética (500 rpm). A mistura foi deixada sob agitação magnética (2000 rpm) durante 3 horas e, a seguir, mantida em
repouso por 20 horas. Após o tempo de repouso, a mistura foi filtrada e o filtrado, solução do nanocompósito PLA/argila, foi coletado e reservado.
10 mL da solução de PLA e da solução do sistema nanocompósito PLA/argila foram vertidos em placas de Petri (P6), as quais foram deixadas em
capela durante 24 horas para evaporação do solvente e formação do filme. Os filmes obtidos, o PLA e argila foram caracterizados por
difratometria de raios-X (DRX), espectroscopia na região do infravermelho (IV, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia ótica. Os
difratogramas de raios-X do sistema nanocompósito, do PLA e da argila indicam que o polímero foi intercalado à argila. Os resultados de
microscopia ótica e MEV indicam diferenças de morfologia entre o filme de PLA e do sistema PLA/argila evidenciando o reforço causado pela argila
ao sistema nanocompósito em relação ao filme obtido apenas com a solução de PLA. Os resultados sugerem que o filme obtido a partir do sistema
nanocompósito PLA/argila brasileira, tem grande potencial para ser utilizado na produção de embalagens biodegradáveis.
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RESUMO
Este trabalho tem como foco um estudo de aprofundamento sobre reservatórios de óleo e gás, afim de se obter um melhor aproveitamento de
todo o material que pode ser explorado nos reservatórios. Tem como objetivo principal comparar as equações utilizadas para alcançar o volume
de óleo e gás in place e recuperados, com as ferramentas de simulação de reservatórios que temos atualmente, alcançando o volume deste
reservatório que servirá para calcular o fator de recuperação dos mesmos, que por sua vez auxiliará nos cálculos de reservas provadas, prováveis e
possíveis. As ferramentas serão utilizadas e darão uma ideia real do que se pode conseguir do reservatório para explorá-lo da melhor maneira
possível. O estudo se baseia na análise de livros didáticos relacionados a Petróleo e Gás e o conhecimento adquirido ao longo do curso de
Engenharia de Petróleo e Gás. O foco do trabalho é o reservatório de gás condensado retrógrado que, por sua vez, recebe esse nome devido ao
fenômeno que ocorre no reservatório de gás onde a temperatura está entre o ponto crítico e o ponto de cricondenterna e que acontece no
interior do reservatório por processo natural. Umas das maneiras de se classificar os reservatórios de gás condensado retrógrado é através de sua
RGL, ou seja, razão gás/líquido de produção. Foi analisado também o fator de compressibilidade Z utilizado na equação de balanço de materiais
para que seja estimado o volume nos reservatórios de gás, utilizando também correlações baseadas nas propriedades pseudo-reduzidas e pseudocríticas do gás contido no reservatório. Através destas informações pseudo-reduzidas e pseudo-críticas foram utilizadas algumas fórmulas e
análises de precisão dos gráficos adquiridos para que possa saber o fator de compressibilidade, a massa molecular, a densidade da mistura,
densidade de hidrocarbonetos sendo o foco principal o volume de óleo e gás in place do reservatório em questão. Após o estudo dos exercícios
da bibliografia será feita uma análise dos cálculos com o auxílio do Excel, para que sejam comprovados os resultados e a margem de um possível
erro ou variação nos cálculos obtidos no estudo da bibliografia. Com a obtenção destes resultados uma ideia legítima será alcançada com relação
aos objetivos do projeto, que é o volume de gás condensado retrógrado.
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RESUMO
Vários estudos vêm sendo feitos no sentido de pensar a Avaliação no seu processo com atores e autores envolvidos. Sabemos que são muitas as
forças que interferem diretamente no processo de avaliar. Algumas delas são: a forma como pensamos a inteligência, a concepção de
conhecimento que temos, as condições de trabalho do professor e a didática que ele utiliza. Pensar em autores e atores envolvidos, é pensar no
aluno como alguém que pode, é capaz e deseja aprender e no professor como coordenador e articulador dessa aprendizagem. A sala de aula deve
tornar-se o espaço privilegiado do conhecimento compartilhado. O professor passa a ser coordenador, o articulador das ações para que a sala de
aula torne-se um lugar em que os alunos participam de uma proposta de trabalho que também é dele, encontrando segurança para aprender,
expressar-se e assumir compromissos individuais e coletivos. Isso significa que a proposta de ensino do professor, ainda que focada nos
conteúdos, considera o aluno, negocia com ele, escuta o que tem a dizer, suas contribuições e incompreensões. Os conteúdos trabalhados
precisam ser abordados de forma a garantir que todos os alunos aprendam. Nesse sentido, cabe ao professor das disciplinas que compõem o
currículo a tarefa de permitir ao aluno uma aprendizagem significativa e relevante, incluindo habilidades, valores e atitudes. Consequentemente, a
forma de ensinar e avaliar os conteúdos deve permitir ao aluno uma visão mais ampliada das diversas relações que podem ser estabelecidas entre
uma disciplina e as demais áreas de conhecimento, e da função que elas assumem na sua formação. Espera-se que o processo de avaliação
desvele ao aluno o que ele aprende e como ele aprende para que tenha confiança em sua forma de pensar, de analisar e enfrentar novas
situações. Uma das responsabilidades da avaliação é fazer com que o aluno perceba o valor do que se aprende. Diante dos fatos exposto acima
elaboramos modelos de avaliação como análise de produção de textos, análise de erros, estudos de casos em Matemática como instrumentos de
avaliação e formas de metodologia onde o aluno é autor e ator da sua própria aprendizagem. Momentos em que eles corrigem, interagem para
analisar e levantar hipóteses sobre seus próprios erros juntos aos colegas de classe ou com seu próprio professor, tiram conclusões sobre
determinado problema, refletem sobre a respostas e possíveis caminhos para se cegar até ela. Discutem com o grupo o por que do resultado,
fazem revisão das estratégias, localizam os erros. Essas metodologias favorecem o desenvolvimento da autonomia do aluno, contribuem para que
eles se tornem reflexivos sobre suas produções e auxiliem para a não criação da crença de não é importante a reflexão do pensar sobre uma
determinada questão de não refletir sobre o erro como forma de aprendizagem ou simplesmente o por que é perda de tempo. O trabalho
realizado nesse sentido ampliou a visão dos alunos quando eles perceberam que após a realização das avaliações há aprendizagem significativa!
Ao analisar as produções de texto, que ao princípio “faz parte da língua portuguesa” quanto de matemática aprendemos quando escrevemos
sobre ela e ao analisarmos os erros e discutirmos os por quês desses erros, as causas e as bases matemáticas que precisamos retomar, achamos os
possíveis caminhos e a orientação do trabalho que precisamos seguir.
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RESUMO
Há décadas, a política de saúde no Brasil, de um modo geral, enfrenta grandes desafios frente à cobertura e eficiência dos serviços prestados a
toda população. Essa crise se delineia em vários aspectos, sobretudo, aos problemas oriundos da gestão hospitalar. Atualmente, a mesma foi
apontada como o maior problema do país, sendo a qualidade uma das grandes insatisfações, segundo pesquisa Datafolha (2014). Portanto, fica
evidente a necessidade de mudanças e melhorias em suas operações a fim de reduzir o tempo total de resposta ao paciente e melhorar a
qualidade do serviço prestado. Para reaver esta conjuntura, algumas instituições prestadoras de serviços de saúde utilizam-se da ferramenta de
gestão conhecida como Produção Enxuta, proveniente da indústria automobilística japonesa. A presente pesquisa tem como objetivo a verificação
dos resultados obtidos por uma instituição hospitalar após a adoção da metodologia, de um modo geral, e especificamente de duas técnicas
fundamentais utilizadas, além de possuir um caráter qualitativo na forma de entrevista. Utilizou-se como ferramenta para coleta de dados um
questionário online, com 07 (sete) questões abertas para aplicação no informante-chave, na verificação de um acervo publicado e através de um
blog disponibilizado no site da organização. Verificando alguns números do Instituto de Oncologia do Vale, é possível perceber melhor fluxo das
operações produtivas e aumento de produtividade. Alguns dados comprovam esta mudança percebida: redução de 75% dos eventos sentinela,
18.000 km (transporte e movimento) e 13.000 h/ano (tarefas eliminadas e movimento) de desperdícios eliminados, ganho de produtividade por
colaborador de 12 dias/ano, redução de 40% em horas extras, redução de 16% de consumo de energia elétrica, redução de 70% de estoque, giro
de estoque próximo de 30 vezes/ano e ganho de aproximadamente 170% na capacidade operacional. O resultado mais expressivo dentro do
hospital refere-se ao aumento da capacidade de atendimento de pacientes, em torno de 170%, com uma redução de 40% em horas extras. Os
clientes estão também mais satisfeitos. Cerca de 90% deles consideram os serviços do IOV muito bons ou ótimos. Em 2009, com a realização do
Kaizen de fluxo de valor na prescrição de quimioterapia, constatou-se que houve uma redução de 36% no tempo total de ciclo, enquanto que 96%
de processos desnecessários foram eliminados. O tempo que o paciente permanecia no hospital para tratamento reduziu em 84%. Para reconciliar
a agenda cirúrgica a partir das solicitações de curto prazo, o Instituto de Oncologia do Vale utiliza do nivelamento à demanda. Têm-se os
resultados até então alcançado: entre 2011 e 2012 houve um aumento de 10,6% no volume de cirurgias e, entre 2012 e 2013, outros 9,4%. Vê-se,
portanto, que as ações e técnicas utilizadas no setor de saúde, tem proporcionado resultados significativos na busca pela excelência e
melhoramento contínuo dos processos. Tal fato pôde ser comprovado através dos resultados apresentados após a sua adoção no IOV,
transformando-o em um ambiente racional e econômico com elevada capacidade de atendimento de pacientes. A implementação do Kaizen de
fluxo de valor trouxe melhoria significativa no processo de prescrição de quimioterapia através da eliminação de desperdícios, erros e redução dos
tempos. O nivelamento da agenda cirúrgica também foi uma ferramenta de bastante relevância, uma vez que teve enfoque na distribuição mais
igualada possível do volume e mix de cirurgias, visando a diminuição dos desperdícios de superprodução e estoques (filas) principalmente. A
aderência da Produção Enxuta no contexto hospitalar reforça a tese de que a estratégia de gestão é aplicável a todas as organizações,
principalmente devido a sua aplicabilidade na melhoria de processos e como este pode favorecer competitivamente as organizações do setor de
saúde, reduzindo perdas de produção, ocasionando assim maior satisfação de seus clientes.
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RESUMO
O termo advocacy deriva da palavra em latim “advocare”, que significa ajudar alguém que está em necessidade. Sua origem está ligada
estritamente a questões legais, ao procedimento de defesa dos clientes pelos advogados. Em meados da década de 1960 e início de 1970, os
movimentos de direito civis nos EUA ampliaram a utilização do termo, mantendo o viés da justiça, em três novas direções. Além da defesa jurídica
do indivíduo, há a defesa dos interesses de grupos marginalizados, ações proativas para mudar as regras do jogo no ambiente de defesa e para
defender de abusos do poder público. Assim ao falar de advocacy neste trabalho estará se falando de política e processo de transformação de
valores e crenças, de melhoramento da consciência e conhecimento do cidadão, que resulta na influência sobre o poder de decisão em questões
do seu interesse, principalmente do cidadão marginalizado na construção de organizações fortes e democráticas que resultam no fortalecimento
da sociedade civil, democratizando as relações de poder com a inserção de pessoas até então à margem do processo decisório. Portanto a
advocacy é a ação de influenciar pessoas, políticas, estruturas e sistemas a fim de se conseguir uma mudança. Trata-se de influenciar as pessoas
que estão com o poder de tomar decisão para que elas possam agir de forma mais equitativa. Assim espera-se que a atividade de advocacy possa
ajudar a corrigir as limitações da democracia representativa e promover maior participação da sociedade na formulação e implantação das leis e
políticas públicas destinadas a garantir direitos, combatendo o déficit de cidadania e promovendo justiça social, assim entende-se o termo
advocacy como a busca de apoio aos direitos de uma pessoa ou a uma causa. Na advocacy dois grupos de técnicas de ações são utilizados para a
defesa de uma causa, campanha e lobby. Campanha são ações de caráter público que tem o objetivo de atingir um grande número de pessoas e
caracteriza-se por informações genéricas. Em contraposição à campanha há o lobby que é constituído por ações de caráter privado caracterizado
pela pequena quantidade de pessoas participantes, onde há a possibilidade de se detalhar os aspectos positivos da demanda. Pela pesquisa na
literatura internacional as ações mais características de campanha são, notícias nos meios de comunicação, audiências públicas (uso de palestras,
seminários, workshop para divulgação da demanda), mobilizações públicas (eventos em locais públicos como ruas e praças com o intuito de
divulgação da demanda) e moções (ações públicas de agentes políticos em favor da demanda). Já no lobby prevalece audiência (reuniões
agendadas), encontros (reuniões não programadas) e tecnologias de telecomunicação (comunicação por e-mails e telefonemas). O objetivo desse
trabalho é investigar na literatura nacional quais são as ações que são relatadas para a prática da advocacy no Brasil, para tanto foram analisados
40 artigos, sendo 33 publicados entre 2011 e 2014. As áreas de estudos dos artigos pesquisados foram, saúde com 13 artigos, minorias 10,
legislação 6, violência 5, homossexualidade 3 e educação 3. As ações executadas e relatadas nos artigos para influir na tomada de decisão foram
lobby em 10 artigos e a campanha foi relatado o seu uso em 31. Nas campanhas destacaram as ações de mobilizações públicas em 16 casos,
notícias nos meios de comunicação em 13, audiências públicas em 11 e moções em 3. As ações de lobby foram relatadas reuniões programadas
em 9 casos, uso de tecnologia de telecomunicação em 7 e reuniões não programadas em um caso.
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RESUMO
A competência executiva do transporte coletivo de passageiros é do município e, consequentemente, do estado, devido à competência residual.
Tais esferas governamentais têm a responsabilidade de regular, supervisionar e fiscalizar as atividades realizadas por instituições privadas, que por
licitações obtém a concessão, permissão ou autorização de exercerem o direito de operação do sistema de transporte. Os deslocamentos das
pessoas nas cidades dependem do transporte de passageiros que devem promover a qualidade de vida e os desenvolvimentos econômico e social.
Dessa forma entende-se que tal transporte deve ter qualidade de forma geral, ou seja, considerando os veículos, terminais e vias que constituem o
sistema de transporte de passageiros. Assim, esse trabalho tem como objetivo principal avaliar criticamente a qualidade do sistema de transporte
coletivo urbano por ônibus na cidade do Rio de Janeiro sob a percepção dos seus usuários. Para isso será desenvolvido um modelo matemático
sustentado nas Redes Neuro-Fuzzy que permite capturar o pensamento humano (suas percepções) pelas suas expressões linguísticas e gerar
indicadores de qualidade que permitirão avaliar, de forma adequada, a qualidade do sistema de transporte. Com intuito de atingir tal objetivo
pretende-se desenvolver o trabalho focado na visão exploratória e descritiva considerando-se as dimensões de qualidade detectadas em revisão
bibliográfica. Foram identificados os seguintes atributos: distância de caminhada até o modo, características do percurso, estado de conservação
dos veículos, número de portas de acesso dos veículos, altura dos degraus dos veículos, frequência de atendimento, lotação, comportamento dos
operadores, características dos locais de parada, sistema de informação, confiabilidade, segurança, transbordo, integração física, integração
tarifária, tempo de viagem, estado das vias e tarifa. Esses atributos devem ser transformados em variáveis de entrada do modelo seguindo-se os
preceitos da Teoria Fuzzy, pela identificação do universo de discurso, termos linguísticos e suas funções de pertinência que mapeiam o universo de
discurso com os graus de pertinência. Para gerar os indicadores desenvolver-se-á uma Rede Neural Artificial que possibilitará representar o
pensamento humano por neurônios e sinapses artificiais. Os neurônios utilizados são do tipo MCP e processam os dados utilizando a Teoria de
Conjuntos Fuzzy. A Rede Neural foi implementada em aplicativo computacional Microsoft Office Excel e InFuzzy, seguindo-se, para cada neurônio,
as etapas de Fuzzyficação, Inferência e Defuzzyficação. Para se coletar os dados para validação do modelo matemático desenvolveu-se um
questionário com perguntas que representam os atributos. A rede neural estruturada apresentou dezoito variáveis de entrada e sete variáveis de
saída que serão utilizadas como indicadores de qualidade do sistema de transporte. Foram coletados trinta questionários sendo 60% do sexo
feminino, 53% possuindo nível superior, renda familiar entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, 57% utilizam para se deslocar para o trabalho (somente
trajeto de ida), 56% utilizam o sistema seis vezes por semana e 77% utilizam vale transporte. A avaliação crítica dos indicadores de qualidade
confirmou que o transporte público urbano por ônibus na Cidade do Rio de Janeiro é considerado Ruim, com nota 4,17. Permitiu identificar
também os pontos com maior criticidade no sistema: lotação, com nota 2,33; e tarifa, com nota 2,35. O desenvolvimento desse trabalho permitiu
qualificar com clareza o sistema de transporte pela geração de indicadores e pela possibilidade de se capturar termos linguísticos. O modelo, que
agrega de forma híbrida a Teoria Fuzzy e Redes Neurais Artificiais, suporta bem maior quantidade de dados, gerando respostas rápidas com filtros
baseados na identificação do usuário, denotando flexibilidade e rapidez na geração de informações.
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RESUMO
O estudo de redes sociais é capaz de abarcar várias ciências, desde as de tecnologia da informação até as sociais, pois uma rede social é a
expressão das ligações entre pessoas ou organizações dentro de uma definida estrutura social, a título de exemplo os relacionamentos
acadêmicos, profissionais, de negócios, religiosos, são redes sociais estruturadas. A representação esquemática de redes sociais, geralmente é
feita por meio de nós (atores) e ligações (relações) entre estes. O foco desse procedimento não é a caracterização dos atores ou nós e sim a
identificação dos padrões que regem as relações ou ligações entre estes. Dessa forma a ARS consolida um procedimento metodológico para
pesquisa em estruturas sociais, e por meio desse tipo de análise é possível a compreensão e acompanhamento da propagação de informações e
medições de interações entre as pessoas ou organizações que compõem uma rede caracterizando-se como uma eficiente ferramenta de apoio à
decisão, pois pode operar impactos significativos na formulação ou reformulação dos objetivos, metas e estratégias nas organizações. Assim, essa
pesquisa objetiva sistematizar os primeiros conhecimentos sobre ARS, para tal estipulou-se como objetivos específicos: (i) identificar o perfil das
publicações científicas nacionais que tratam de ARS; (ii) apontar as instituições de vinculação dos autores que mais apoiaram às pesquisas em ARS;
e (iii) esboçar os graficamente a rede de colaboração entre instituições de vinculação dos autores. Para tal efetuou-se em uma amostra de 60
publicações científicas nacionais, publicadas entre os anos de 2009 a 2014, uma análise bibliométrica, que consiste em uma técnica quantitativa de
medição de índices de produção e disseminação de conhecimentos, bem como acompanhamento e desenvolvimento de diversas áreas científicas
e os padrões de autoria, publicações e uso dos resultados de investigação. Os resultados salientam que a literatura sobre o tema apresenta uma
predisposição para pesquisas de objeto exploratório, o que pode ser explicado pelas possibilidades de emprego em aplicações práticas. Sobre os
veículos de divulgação, constatou-se uma predominância de trabalhos em revistas e o Estado de São Paulo é o mais circunstanciado em número de
trabalhos publicados. Notou-se ainda, que as quantidades médias de referências internacionais estão sendo utilizado em maior proporção às
nacionais, o que pode representar uma carência e ao mesmo tempo, oportunidades de trabalhos nacionais na área. Sobre a incidência de
trabalhos publicados em áreas afins à engenharia de produção, depreende-se que é pouco frequente a aplicação do método nessas áreas, todavia
foi verificado nos resultados dos trabalhos levantados que, nos casos em que foi aplicada, a ARS se mostrou um método aplicável e eficiente. Com
relação ao diagnóstico de proeminência das organizações da rede de colaboração às pesquisas de ARS, verificou-se que, as de maior destaque
foram a UFMG, a USP, a FGV, a UFGRS e a UNESP, o que denota a importância, a influência e a representatividade da comparticipação do apoio
dessas entidades às pesquisas no campo. Factual às restrições desta pesquisa, não se pôde generalizar os resultados expostos, dado à dimensão de
medida da amostra, que é pequena se comparada ao universo de publicações científicas sobre o tema. É pertinente a realização de estudos
adicionais com amostras mais abrangentes e temas mais delimitados.
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RESUMO
Ao analisar um processo específico no centro de distribuição automatizado, objeto do estudo, foi possível estratificar seus subprocessos e
mensurar através de amostragem prévia que esses estavam com alto índice de variabilidade e fora de controle. Identificou-se a falta de controles
sistemáticos e estatísticos que indicassem se os processos estavam operando dentro de uma faixa aceitável de controle e variabilidade. Essas
lacunas além de impactarem a fluidez e a conexão dos processos do centro de distribuição, impactavam diretamente em aumento de lead time
que é um fator crítico de sucesso para o negócio, pois está diretamente relacionado a satisfação do cliente final. Através de análise, foi identificada
ainda lacunas entre o desempenho mensurado inicialmente e a capacidade nominal do processo, que demonstraram a oportunidade que existia
de aumentar a produtividade e diminuir custos globais. A definição Seis Sigma é oriunda da representação estatística do nível de variabilidade de
um processo, ou aderência de um processo a uma especificação. Como metodologia de controle de processos, o Seis Sigma é mais eficaz, pois os
sistemas de produção estão associados ao carregamento, sequenciamento e programação de eventos. Os principais benefícios do Seis Sigma são:
menor variabilidade de processos, aumento da eficiência operacional e de resultados financeiros pela redução de custos, melhoria da qualidade e
maior satisfação dos clientes. O principal objetivo do Seis Sigma é gerar excelência em processos, pois seu rigor de mantê-los em torno da média,
considerando um somatório de desvios padrão de 6 "sigma", é altamente recomendável para os processos produtivos e de serviços. Alguns outros
fatores da metodologia que merecem destaque são o rigor científico e a estrutura de apoio a tomada de decisão provida de ferramentas
estatísticas, ambos fundamentais para atingir e sustentar os objetivos definidos. O Seis Sigma aplica ferramentas de qualidade com o rigor
necessário para se evitar desperdícios e decepções de clientes. O método Seis Sigma é uma função sempre representada na forma y=f(x), isso
explicita que há fatores “x” que influenciam nas saídas “y”, e o foco é saber quais “x” são mais representativos e como otimizá-los. A aplicação
prática do método Seis Sigma na pesquisa verificou através de uma primeira amostra que haviam lacunas entre a capacidade nominal do processo
e os resultados aferidos. A partir daí se iniciou a implementação da cultura Seis Sigma na organização, com palestras demonstrativas que visavam
conscientizar os funcionários, buscando despertar seu compromisso, investiu-se em treinamentos técnicos e em acompanhamento ostensivo por
parte da gerencia do empreendimento. Após um mês realizou-se uma nova aferição que constatou significativos ganhos, como a diminuição em
34% no tempo médio para execução do processo e um ganho de produtividade que retratou um incremento de 56% em número de peças
distribuídas. O método ainda assegurou que, com a disseminação do conhecimento, se formasse uma equipe multidisciplinar, o que permitiu um
decremento de 65% do quadro, o que gerou um impacto de 47% na redução de custos operacionais. É possível verificar notoriamente como a
aplicação do programa Seis Sigma trouxe benefícios em termos quantitativos, qualitativos e na diminuição de custos globais para o processo
analisado. Somente a continuidade das práticas da cultura Seis Sigma garantirão um método de execução padronizado e manterão o controle da
variabilidade do processo dentro dos limites de controle, que é um dos principais indicadores de satisfação do cliente, não obstante, é
imprescindível que esses benefícios se traduzam em resultados financeiros, pois sem os mesmos o programa está fadado a se tornar uma base
filosófica sem capacidade de retornar resultados concretos. O envolvimento da governança no processo de fortalecimento da cultura Seis Sigma é
o fator que assegurará a longevidade do programa junto ao empreendimento.
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RESUMO
Percepção é o processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam informações para formarem uma imagem significativa ao meio
envolvente. Os códigos perceptivos formam a personalidade de certo consumidor, que está cada vez mais crítico em relação aos produtos e
serviços que lhe são oferecidos, criando maiores expectativas de qualidade. Entende-se que existem pelo menos dois aspectos marcantes que
caracterizam o comportamento do consumidor: a sua incapacidade de expor com clareza suas preferências e sua insegurança em relação às
opções escolhidas. Assim, em um mercado de concorrência imperfeita (existência de pelo menos uma empresa ou consumidor com poder
suficiente para influenciar o mercado), as corporações passaram a buscar diferenciais em seus produtos, como a adoção de pesquisas de análise
de relações consumidor-empresa. Com tais pesquisas, é possível descobrir os seus desejos, com o objetivo de estimular o consumo. Nesse
contexto, essa pesquisa de Iniciação Científica pretende utilizar uma técnica híbrida de inteligência artificial, as Redes Neuro-Integral-Fuzzy,
definida como uma lógica que suporta modos de raciocínio aproximados ao invés de exatos, para o desenvolvimento de um modelo matemático,
que reúna atributos qualitativos e quantitativos capazes de analisar as relações entre consumidores e shopping center. Pretende-se caracterizar o
perfil e a visão dos consumidores quanto às suas preferências e necessidades, gerando um diagnóstico capaz de disponibilizar instrumentos para
tomada de decisão, em nível tático, que servirão para conhecer melhor a evolução do nível de serviço prestado e da aderência dos consumidores
aos produtos e serviços disponibilizados pelo estabelecimento comercial. Para se atingir o objetivo proposto pretende-se seguir a seguinte
metodologia: identificação dos atributos pertinentes a percepção de consumidor em estabelecimentos comerciais; conversão dos atributos em
variáveis Fuzzy, definindo-se os termos linguísticos, universo de discurso e funções de pertinência; estruturar a rede neural artificial que congregue
as variáveis de entrada e permita definir um índice que represente a percepção do consumidor (IPC); criar instrumento de pesquisa para coletar os
dados em um shopping center do Rio de Janeiro; coletar, registrar e depurar os dados de entrada; criar aplicação informatizada para agregar os
dados pesquisados por intermédio de números triangulares Fuzzy e para se obter o IPC; desenvolver pesquisas regulares para acompanhar o IPC e
os dados de saída no tempo. Como resultado desse estudo destaca-se o desenvolvimento de modelo matemático com quatorze variáveis de
entrada, cinco indicadores que refletem a condição da infraestrutura do shopping, relacionamentos, mix de lojas, serviços, além do próprio IDC.
Para o shopping analisado coletaram-se dados durante quatro meses, avaliados em série histórica semanal, obtendo-se os seguintes resultados
parciais para o IDC: mínimo – 51,56 e máximo - 56,92, considerando-se 0 para pior situação e 100 para melhor condição de percepção do
consumidor. Analisando-se os indicadores parciais notou-se que a contribuição que minimizou o IDC foi o indicador Mix de Lojas, com 42,88 e o
que maximizou foi o indicador Serviços, com 66,57. Até julho de 2015 serão coletados mais dados que permitirão ampliar a série histórica,
homogeneizando a análise.
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RESUMO
Ao analisar a qualidade do serviço prestado pela concessionária de transporte marítimo de passageiros foi possível estratificar e avaliar o nível de
satisfação dos clientes. Identificou-se a falta de dados concretos que interpretem o nível de satisfação dos clientes sobre os serviços prestados pela
concessionária e visualizou-se lacunas que afetavam a qualidade desses serviços. As lacunas além de impactar a conexão no fluxo dos processos,
oportunizam a avaliação do desempenho organizacional com o objetivo de melhorar e/ou criar inovações. Através da percepção dos clientes
identificou-se a qualidade do nível de serviço prestado e foram apresentados resultados dos indicadores de desempenho que demonstraram a
relação entre o grau de importância de cada variável e o grau de desempenho da pesquisa realizada com os clientes. A lógica Fuzzy é a teoria do
raciocínio aproximado e pode ser descrita como uma extensão lógica de multivalores. É uma ferramenta que ajuda a modelar a forma imprecisa
com que o raciocínio humano é capaz de tomar decisões em cenários oriundos de informações vagas, incertas e imprecisas. Sua característica mais
representativa é que em seu limite, ela possui a lógica de dois valores, ou seja, ela se iguala a lógica Booleana. Os conjuntos Fuzzy oferecem base
ferramental para utilização na manipulação de conceitos vagos e sobretudo, representam os esforços científicos na direção da emulação da
capacidade humana. Este Projeto de Pesquisa inicia-se com uma metodologia baseada em Sistemas de Inferência Fuzzy para estimar valores de
avaliação positiva e/ou negativa para as variáveis presentes no serviço de transporte marítimo de passageiros. Mostra-se a possibilidade de
interpretar um sistema Fuzzy através desta pesquisa, com memorial de cálculos dos dados obtidos através das respostas dos avaliadores
participantes. Esta metodologia é aplicada para a sintonia (obtenção dos parâmetros e da estrutura) dos resultados Fuzzy em um exemplo de
avaliação de nível de satisfação dos clientes. A aplicação prática da metodologia Fuzzy na pesquisa definiu variáveis pré-determinadas pelos
pesquisadores, os graus de importância e de desempenho foram determinados aleatoriamente por 6 e 12 avaliadores (clientes) respectivamente.
Foram determinados valores (termos Fuzzy) que definiram os números Fuzzy utilizados no desenvolvimento da aplicação da ferramenta. Para cada
variável foi desenvolvido memorial de cálculo específico onde se obteve os graus de importância e desempenho. Após obtenção destes resultados
e realizando cálculos específicos foi obtido o índice de desempenho e através do resultado deste o índice de possibilidade (nível de satisfação). Por
fim foi gerado gráfico que relaciona os resultados Fuzzy entre o grau de importância e o grau de desempenho de cada variável. Após aplicação da
ferramenta citada identificou-se um nível considerável de variabilidade entre os graus de importância pré-determinados pelos avaliadores e o grau
de desempenho avaliados pelos usuários do serviço. Os indicadores de manutenção, segurança, preço e pontualidade foram os que retrataram os
maiores índices de insatisfação dos clientes, apresentando uma diferença média de aproximadamente 55% entre o grau de importância e o grau
de desempenho. Após análise dos resultados obtidos, foi identificado que o nível de satisfação dos clientes sobre os serviços prestados pela
concessionária de transporte marítimo de passageiros encontra-se distante do que é esperado pelos entrevistados, necessitando de melhorias
através de investimentos na maioria dos itens avaliados, principalmente na manutenção das embarcações, na segurança dos passageiros, na
diminuição nos preços das passagens e na pontualidade no cumprimento dos horários previstos para as viagens. Mediante os problemas
identificados, sugerimos a aplicação da ferramenta de qualidade PDCA precedida de um diagrama de causa e efeito (Ishikawa) aplicado à cada
indicador avaliado negativamente pelos clientes.
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RESUMO
Este projeto teve como finalidade montar um mini ar- condicionado com geração de energia utilizando uma pilha produzida por macaxeira e
laranja. O experimento foi composto de três etapas. Na primeira etapa, foram especificados os materiais para a confecção do mini arcondicionado, foram eles: 01 garrafa Pet 2,5 L; 01 cooler de 12 V; 01 tesoura; 01 Fonte de 5 V; 01 marcador permanente. Na segunda etapa, foram
descritos os procedimento de montagem: marca-se a garrafa PET tendo como referência o cooler, este ficou cerca de 8cm acima do fundo da
garrafa. Corta-se a garrafa na marca pré delimitada, reservando-se o restante da mesma. O corte ficou alguns centímetros abaixo de onde termina
a curvatura da ponta da garrafa PET. Encaixado o cooler na abertura (não é necessário usar cola), pressiona-se para que o encaixe ficasse no lugar
correto. Conectado o cooler à pilha de macaxeira e laranja, diretamente aos fios do cooler na fonte de 5V. O fio preto foi conectado ao polo
negativo, e o vermelho ao polo positivo. Pegou-se o restante da garrafa reservada e encaixa-se ao conjunto, formando uma espécie de funil.
Carregando-se o funil de gelo para a observação do resfriamento. Na terceira etapa e última fase do projeto foi posto a funcionar: usando a pilha
feita de macaxeira e laranja, foi possível obter 3,98V que é suficiente para fazer um LED comum acender; mas para o mini ar-condicionado não foi
possível. Dessa forma, aumentou-se a voltagem, com um experimento paralelo, realizado com água sanitária obteve-se 13V, mas mesmo assim,
não conseguiu-se que o mini ar-condicionado funcionasse. Ao analisar o procedimento, a equipe, deduziu que não se tratava apenas da voltagem e
sim da potência. Lançando-se mão da fórmula Corrente x Tensão = Potência, deduziu-se que, para o projeto funcionasse seria necessário utilizar
uma fonte de 5V acoplada à pilha de macaxeira e laranja. O resultado foi muito além do esperado, pois essa combinação fez com que o cooler
conseguisse girar com muito mais velocidade. Colocado o gelo na parte superior da garrafa, as moléculas de ar frio entraram em contato com o
gelo, fazendo com que o ar quente do ambiente se elevasse e o ar frio fosse direcionado para baixo. O cooler lançou o ar frio para fora do
ambiente e obtido diminuição de graus de temperatura. Considerações finais: a maneira como são descartadas as embalagens PET é um problema
que traz grandes prejuízos ambientais,soma-se a isso o fato da reciclagem no Brasil enfrentar dilemas, precisando superar alguns desafios de
forma a atingir níveis mais avançados em direção à sustentabilidade. O projeto mostrado apresenta uma forma interessante do uso da garrafa
PET, reduzindo-se os prejuízos ambientais e ajudando a manter um equilíbrio de sustentabilidade. Ao usar o conceito químico de pilhas e circuitos
em série foi possível desenvolver um mini ar condicionado, que teve como objetivo diminuição da temperatura com sustentabilidade.
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RESUMO
A energia consumida provêm dos combustíveis fósseis, fazendo com que no caso do petróleo, a sua disponibilidade possa não ultrapassar do
tempo de vida das gerações presentes devido à sua velocidade de exploração. A dependência deste recurso por parte de muitos países,
principalmente para transporte, faz com que se tornem vulneráveis a uma catástrofe econômica que tenha origem no armazenamento e
fornecimento deste produto. Diante do exposto, o presente experimento teve como finalidade estudar e entender a condutibilidade elétrica,
utilizando a água do mar como solução eletrolítica na produção de energia, verificando a interferência de alguns fatores da cinética no maior ou
menor desempenho da reação, procurando uma forma sustentável na produção energética. Construiu-se uma pilha ecológica, fabricada sem a
utilização de substâncias tóxicas nem de metais pesados que funciona na água durante alguns minutos a baixo custo. Materiais utilizados: 10 Latas
de Alumínio, água marítima, 1 Metro fio de cobre 2.0, 1 multímetro, 1 lâmpada tipo Led, papel toalha, isopor. Metodologia Aplicada: Em 10 latas
de Alumínio com eletrodos de fio de cobre 2.0, mergulhado em uma solução aquosa de água marítima em temperatura ambiente ( NaCl
predominante), onde cada eletrodo ficou em células individuais, aumentando assim sua eficiência e isolando com papel toalha para evitar seu
contato com o alumínio. Neste processo eletroquímico foi obtido uma corrente elétrica inicial de 5,02 V e no decorrer da proteção catódica o
metal de sacrifício sofrerá corrosão, aumentando sua voltagem para 6.05 V, mantendo essa potência por 1 min. Ao acrescentar água fervida a uma
temperatura de 80°C obteve-se uma corrente crescente, inicialmente de 6.07 v e aumentando para 6.20 v. A alocação de recursos e a economia
do projeto estão relacionadas com o planejamento, podendo este, reduzir gastos, não sendo necessário reduzir a demanda (consumo), pois o eco
desenvolvimento tende a crescer e com o aumento da demanda os preços ficarão cada vez mais viáveis.
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RESUMO
A gestão de processos produtivos na construção civil brasileira enfrenta diversos desafios, sendo o principal deles a busca por processos que
venham tirar esta indústria de uma verdadeira "parada no tempo", pois a gestão de seus processos produtivos adotados hoje são os mesmos de
40 a 50 anos atrás e considerados primitivos. A consequência deste cenário tem sido um alto preço pela ineficiência produtiva e seu consequente
alto custo. Novos processos são buscados, entre estes, o de produção de paredes de concreto com formas metálicas, uma tecnologia que não é
inédita nesta indústria, mas que tem se desenvolvido permitindo uma melhor qualidade e eficiência de gestão do canteiro de obras que é o chão
de fábrica nesta Indústria. Este trabalho trata da gestão deste processo produtivo, utilizando o canteiro de Obras em Capanema, obra sob a
responsabilidade da Empresa estudada . Ele analisa a mensuração da produtividade da mão de obra na montagem das formas metálicas, com a
preocupação em analisar todo o processo de montagem, utilizando planilhas e mapas com os registros de fluxo no processo, identificando a
origem dos problemas, permitindo assim, criar e sugerir as soluções que contribuíram de maneira decisiva para melhorar todo o processo
produtivo, buscando um tempo total de ciclo inicialmente de 48 horas para cada pavimento, contribuindo assim para um melhor resultado
operacional da Empresa. O cenário desta pesquisa é o canteiro de obras localizado em Capanema, cidade do Nordeste do estado do Pará, onde se
encontra estabelecido o chão de fábrica que foi analisado e cujo ciclo inicial de montagem se encontrava em 168 horas.Serão, também,
abordadas soluções que contribuam para a qualidade de desmolde do produto e a consequente redução do seu custo final de produção. A
amostragem utilizada para este trabalho foi o processo produtivo dos 10 Sobrados iniciais, equivalentes a 7,75% dos 129 Sobrados que serão
construídos, diferente dos 30 sobrados inicialmente projetados como amostra e equivalentes a 23.26% do total. Esta mudança deu-se pelo fato do
objetivo ter sido alcançado em apenas dois meses de trabalho, conseguindo-se baixar o tempo de ciclo completo em 24 horas, ou seja, a produção
de uma estrutura toda de concreto de um Sobrado de dois pavimentos, com 4 apartamentos em cada pavimento, em apenas 36 horas, quinze dias
depois, conseguiu-se baixar o tempo de ciclo total para apenas 24 horas, alcançando um índice de produtividade de até 22, semelhante aos índices
alcançados em países como Dinamarca que possui os maiores índices de produtividade na construção civil.
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RESUMO
Esta pesquisa apresenta um estudo de caso de redução no Lead time de produção na empresa do ramo de som Automotivo, Sound. O
departamento de Pós - Venda da empresa tem recebido algumas reclamações de clientes que, com razão, questionam a demora da entrega dos
projetos. A falta de padronização dos seus processos é nítida. Sempre foi passado o que deveria ser feito – mas não o modo de se realizar,
permitindo que cada colaborador execute sua tarefa à sua maneira, e não necessariamente a melhor. Como o lead time interno é desconhecido, o
prazo de entrega passado aos clientes são feitos de forma arbitrária: os clientes que reclamam mais acabam sendo atendidos preferencialmente.
Após analise geral do chão de fabrica, foram encontrados pontos que atrasam a produção. A empresa tem o objetivo de reduzir o tempo de
produção em curto e médio prazo de seus projetos. O presente trabalho se justifica como forma de relacionar os fundamentos teóricos
levantados com a prática vivenciada no chão de fábrica, possibilitando o desenvolvimento de um estudo teórico/prático, como também, pelas
soluções de melhoria para redução do lead times de produto analisado. Foi observado nessa empresa que a adoção do programa 5S
especialmente na gestão de estoques, impacta positivamente nas operações de movimentação, armazenagem e de pessoal, uma vez que gera
otimização de recursos e uma maior motivação aos colaboradores pela possibilidade de participação direta e pelo bem-estar decorrente do
ambiente de trabalho mais limpo e organizado. A pesquisa foi promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). A utilização de ferramentas de qualidade através do método PDCA e a implementação do Programa 5S para a solução de problemas foi
proposta de maneira adequada à realidade da empresa, acarretando diversas oportunidades de melhoria, principalmente no que diz respeito à
redução do lead time de produção em 56,26%, que foi objetivo deste projeto. Para que esta pesquisa - ação fosse possível e exequível, foram
realizadas reuniões e treinamentos a fim de explanar os motivos pelos quais o trabalho seria desenvolvido. O comprometimento e dedicação de
todos envolvidos no processo foram essenciais para que, em sete meses, realizassem diversas atividades que contribuiriam diretamente para o
cumprimento das metas estabelecidas.
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RESUMO
Toda infraestrutura urbana como vias de transporte, saneamento, fornecimento de energia elétrica, serviços de saúde e educação, tem profunda
influência sobre o padrão de desenvolvimento e sobre a distribuição espacial dos valores da propriedade urbana, tanto os ofertantes quando os
demandantes de imóveis residenciais são influenciados. Um eficiente sistema de transporte público proporciona um nível adequado de acesso às
atividades que o cidadão desenvolve no seu dia-a-dia e o valor monetário desta facilidade de acesso estará refletido no preço de um imóvel,
residencial ou de negócio, que esteja inserido na área de influência desses sistemas. Assim esse trabalho procura mensurar se há valorização do
imóvel urbano em relação à sua proximidade com terminais de embarque no sistema de metrô do Distrito Federal na região de Samambaia, um
bairro de Brasília com aproximadamente 150.000 habitantes. Para mensurar essa valorização foi utilizada a metodologia de preços hedônicos que
possibilita quantificar a influência de atributos locacionais no preço do imóvel. A teoria de preços hedônicos parte do princípio de que os bens são
heterogêneos, cada um visto como uma coletânea de atributos ou características individuais. A metodologia do preço hedônico se utiliza de
regressão multivariada estimar os valores estimados dos atributos físicos e locacionais que compõem o preço de um imóvel. Por atributos
locacionais pode citar a cidade e bairro onde o imóvel está localizado, sua distância até centro da cidade, a proximidade à infraestruturas sociais e
a proximidade às infraestruturas de transportes. Os atributos físicos são as características de construção dos imóveis. Para atingir o objetivo do
trabalho pesquisou-se em sites especializados anúncios de venda de imóveis, aqueles que estavam à venda no bairro objeto da pesquisa. Nos
anúncios foram identificados os valores de venda e os atributos físicos e pelo endereço, através do Google Maps, conseguiu-se a distância de cada
imóvel à estação do metrô mais próxima. A amostra foi de 75 imóveis, 25% do que esteva anunciado para venda nas fontes pesquisadas. Fazendo
a regressão com os valores das variáveis em LN para obter no coeficiente de cada uma a sua elasticidade, verificou-se que o coeficiente do
atributo locacional “distância percorrida a pé até a estação mais próxima do metrô” foi de 0,11, o que significa afirmar que imóveis de mesmos
atributos físicos terão 11% de valorização no preço de venda se sua distância à estação do metrô for reduzida em 50%, isto é, dois imóveis de
mesmos atributos físicos um a 800 metros da estação e outro a 400 metros se o primeiro custar 100.000 reais o outro terá preço de mercado de
111.000. O modelo teve R-quadrado de 70%, isto é, poder de explicação em 70% dos casos.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa multidisciplinar de iniciação científica que congrega dois cursos de graduação: psicologia e engenharia de produção. O
estímulo principal para se desenvolver tal trabalho está calcado no que se nota, atualmente, na formação dos principais decisores do mundo
corporativo. A tomada de decisão e a solução de problemas podem ser aperfeiçoadas por intermédio de instrumentos que potencializam a
capacidade cognitiva. Nesse contexto as instituições de ensino superior, públicas ou privadas, têm buscado melhorar a qualidade do seu ensino,
objetivando formar pessoas que possam decidir melhor. Há também certa visão de que o ensino universitário deve associar atividades de ensino
tradicional, teórica, com elementos práticos que permitam alavancar o pensamento crítico-reflexivo dos alunos. Em tese, essa associação entre
teoria e prática permitiria ao aluno a identificação de alternativas em processos decisórios da vida real, dotando-os de instrumentos capazes de
solucionar problemas, de forma eficiente. Dessa forma, desenvolveu-se uma metodologia que permitisse mapear as principais atividades
necessárias para analisar o desempenho cognitivo de alunos de engenharia de produção. O processo inicia com a identificação dos atributos que
serão utilizados para avaliar o aluno e que comporão o modelo matemático que processará os dados de entrada e redundará em um indicador de
desempenho cognitivo (IDC), coletivo ou individual. Definidos os atributos se selecionará o instrumento para avaliação neuropsicológica que
permita qualificar/quantificar as variáveis de entrada. A coleta de dados se dará por abordagem individual de alunos da psicologia, em fase de
estágio, em alunos da engenharia de produção (primeiro período), permitindo formar uma base de dados informatizada. Para se ter confiabilidade
dos dados, eles serão criticados pela área de psicologia, convergindo para “análise preliminar”. Alunos da engenharia de produção (em fase de
estágio) desenvolverão um modelo matemático, sustentado na Teoria Fuzzy e em Redes Neurais Artificiais, que tentará representar o pensamento
humano quanto às funções cognitivas. Os atributos definidos no início da metodologia serão convertidos em variáveis de entrada do modelo
matemático. Processados os dados se obterá o IDC. Para se confirmar a qualidade do resultado será comparado o resultado com a avaliação
preliminar. Pretende-se capturar dados da mesma turma/aluno em três períodos da graduação: primeiro período, após a finalização do básico e
no final do curso (último período). Como resultado preliminar da validação do procedimento submeteu-se tal sequência de atividades à
especialistas que referendaram os resultados. Pretende-se ainda desenvolver pesquisa piloto com alunos de psicologia. Assim, entende-se que a
criação de uma metodologia para investigação neuropsicológica, sustentada por um modelo matemático, permite diagnosticar, de forma mais
precisa e eficiente, a dinâmica do aluno, possibilitando acompanhá-lo quanto aos seus déficits e suas habilidades. Será, ainda, um instrumento
para indicação de aperfeiçoamento e mitigação de atividades do docente e da universidade, objetivando a maximização do potencial do aluno.

Titulo:

Modelagem e simulação da operação do processo de análise das interrupções repassadas a ANATEL em uma
empresa prestadora de serviços de telefonia

238

Autor(es) Caroline Martins Marques; Patric Moura Ferreira
E-mail para contato: dfcmoura@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): simulação a eventos discretos, central de atendimento, capacidade operacional, avaliação de desempenho de
RESUMO
Neste trabalho demonstra-se a aplicação prática da simulação de eventos discretos na operação do processo de análise de interrupções
repassadas à ANATEL, no estado do Rio de Janeiro, a cargo de uma empresa prestadora de serviços em Telecomunicações de grande porte. O
estudo possui por finalidade a avaliação da capacidade operacional no período de maior concentração da demanda de análises de interrupções,
verificando a possibilidade de modificação do quadro operacional na execução deste processo, visando a redução de custos. Este estudo segue o
sequenciamento das etapas tradicionais quanto a abordagem da simulação, através da definição do objeto de estudo e o sistema de produção,
avaliação e inferência do tratamento dos dados coletados para simulação, formulação do modelo lógico funcional do processo e a validação no
modelo computacional. O processo em avaliação está inserido na Diretoria de Operações de uma Empresa Prestadora de Serviços em
Telecomunicações de grande porte, com sede no Estado do Rio de Janeiro. A Diretoria de Operações viabiliza o rápido direcionamento das ações
corretivas de rede, relacionadas as equipes de O&M, através de Boletins de Ocorrência, que contém as informações inerentes ao tratamento
técnico, bem como os dados relacionados às interrupções dos serviços. Estas paralisações estão relacionadas à degradação ou paralisação total
dos serviços de Telecomunicações, provenientes por exemplo, da ausência de autonomia do banco de baterias após a falta no fornecimento de
energia elétrica, causas acidentais ou atos de vandalismo nos equipamentos da rede de acesso. Em relação a execução desta atividade, a equipe é
composta por 10 operadores com a incumbência de avaliar estes Boletins de Ocorrência, estratificando os dados pertinentes à paralisação em um
Relatório de Interrupção de Rede, posteriormente repassado à ANATEL. Sendo assim, faz-se necessário avaliar a execução deste processo nesta
Empresa, de forma a verificar a existência de excessos na operação, proporcionando a redução de custos no orçamento. Portanto, através do
emprego do software Rockwell Arena como ferramenta de simulação computacional, permitiu-se a realização de uma avaliação comparativa entre
04 (quatro) cenários de execução, verificando-se a partir da alteração do quadro operacional, a variabilidade dos resultados relacionados ao
atendimento deste processo. Tem-se que o primeiro cenário equivale a operação no estado original, utilizando dez operadores, o segundo cenário,
representa a operação com nove operadores, o terceiro cenário, a operação com oito operadores e por fim, o quarto cenário, com sete
operadores. Com base nas etapas de levantamento do problema, elaboração do modelo conceitual, coleta, tratamento e inferência estatística
após análise de 12 (doze) meses de registros de boletins de ocorrência, elaboração, verificação e validação do modelo computacional, verificou-se
que ocorre pouca variação dos resultados nos três primeiros cenários. Já o último cenário gerado faz com que os valores obtidos extrapolem o
cenário original de atendimento. Portanto, indica-se que a adoção do cenário 3 – e, consequentemente, a redução em 20% do quadro de
profissionais – permite a mudança na operação deste processo sem comprometer o atendimento aos níveis de serviço contratados, devido à baixa
variabilidade quanto aos resultados obtidos em relação ao cenário original. Adicionalmente, conclui-se que o uso da simulação a eventos discretos
é um diferencial em relação a avaliação das perspectivas de operação, tornando-se uma ferramenta imprescindível na tomada de decisão na
execução de atividades.
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RESUMO
A mente humana pode representar capacidades cognitivas que processam informações relacionadas ao ser e ao meio em que vive, permitindo-se
perceber, categorizar, organizar e comparar estímulos. Atualmente, para se tomar decisões adequadas faz-se necessário apoio de tecnologias que
possam caracterizar certos detalhes que o ser, com a sua capacidade cognitiva limitada, não tem condições de notar. Avaliação de desempenho
esportivo é um fenômeno complexo de se investigar, pois é resultante de vários processos e fatores internos e externos ao indivíduo. Ela expressa
a condição do atleta em determinado instante, considerando-se os aspectos técnicos, físicos e táticos, vitais para a classificação do nível do atleta
e identificação dos aspectos que podem ser melhor trabalhados. Assim, percebe-se que a avaliação de atletas, somente pela percepção do
treinador com a utilização das suas capacidades cognitivas de categorização, organização e comparação, sem apoio de tecnologias, é quase
impossível ter-se sucesso. Nesse contexto, esse trabalho pretende desenvolver um modelo matemático que permita gerar um Indicador de
Desempenho do Triatleta (IDT), resultado da convergência de três indicadores parciais por modalidade, para acompanhamento do seu
desempenho ao longo do tempo, servindo de um instrumento de controle para o processo de treinamento. O triatlo é uma modalidade olímpica
que envolve etapas consecutivas de natação, ciclismo e corrida. Esse modelo será capaz de cruzar atributos, definidos em revisão bibliográfica,
relacionados ao tempo de treinamento, velocidade média e idade do atleta, por modalidade, para se gerar tais indicadores. Para modelagem serão
utilizadas as Teorias Fuzzy e Redes Neurais Artificiais, redundando em uma rede híbrida denominada Neuro-Fuzzy. A estrutura neural contará com
quatro neurônios artificiais, sendo três relacionados às modalidades esportivas, que receberão nove atributos (três para cada neurônio) que serão
convertidos em variáveis de entrada Fuzzy pela definição do universo de discurso, funções de pertinência e termos linguísticos. Essa rede será
implementada em aplicativo computacional denominado InFuzzy que permitirá desenvolver cada neurônio segundo as etapas de Fuzzyficação,
Inferência e Defuzzyficação. Foram testados resultados reais de prova de triatlo olímpico de atletas principiantes, amadores e profissionais em
relação à velocidade média, tempo e maturidade do atleta. As regras testadas e seus respectivos resultados obtidos para classificação geral de um
indivíduo como triatleta foram: Se na natação ele é profissional, no ciclismo amador e na corrida profissional, então ele pode ser classificado
como: triatleta profissional; Se na natação ele é principiante, no ciclismo amador e na corrida profissional, então ele pode ser classificado como:
triatleta amador; Se na natação ele é amador, no ciclismo principiante e na corrida amador, então ele pode ser classificado como: triatleta
principiante. Para que o atleta não seja considerado um principiante e fique na faixa entre amador e profissional ele deve ser profissional em pelo
menos uma das modalidades. Se o atleta não for profissional em nenhuma das modalidades, ou for amador e principiante em todas as
modalidades, sempre ficará na faixa de principiante, carecendo de aprofundamento do seu programa de treinamento. Cabe ressaltar ainda que o
modelo desenvolvido permite o ajuste do grau de pertinência dos atributos admitindo novos valores, promovendo, dessa forma, que profissionais
das áreas específicas possam aperfeiçoá-lo para se obter maior precisão e adequação a realidade do treinamento.
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RESUMO
O biogás é produzido através da decomposição de mateira orgânica realizada por bactérias na ausência de oxigênio, tendo como principal
componente da sua formação o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4), sendo este último um combustível utilizado como fonte de energia.
Por apresentar o metano como membro da sua concepção, o biogás é inflamável e contem valores calóricos que variam de acordo com a
quantidade de metano existente por este motivo, pode-se usar o biogás substituindo alguns combustíveis na produção de energia para cozimento,
iluminação, biofertilizante, entre outros. Dentre os animais criados como forma de renda em ambientes rurais destacam-se os bovinos, que são de
grande produtividade para os agricultores. Estes animais apresentam dejetos considerados compostos orgânicos de alto teor energético
constituídos por macro e micronutrientes que oferecem condições adequadas para micro e macrovetores de grande importância sanitárias que
estão associados à transmissão de inúmeras zoonoses, além de doenças respiratórias, epidemias e intersticiais. Às fezes desses ruminantes são
identificadas como o principal reservatório de Escherichia coli, que pode ser usada como indicador para monitorar a diminuição de patógenos
presentes em adubo animal tratados em biodigestores. O presente trabalho, teve como objetivo estudar as bactérias existentes em fezes bovinas
e verificar a produção de biogás na melhor fonte de carbono em seu produção. As fermentações foram incubadas, em vidros de penicilina de 50
mL como biorreatores, hermeticamente fechados e dotados de seringas de 10 mL. Nesses biorreatores, foram colocados ao meio de cultura
definido, em concentrações variáveis (20%, 25%, 30% e 40% M/M) de rejeito industrial(óleos e chorume) como fonte de Carbono e 20% de
inóculo(excremento bovino). Os biorreatores foram acondicionados em estufa, sob temperatura de 35° C por 15 dias em média. O produto obtido,
biogás, foi avaliado volumetricamente pelo Kit biogás. Os Resultados foram satisfatórios, obtendo uma produção de 60% a 80% de metano.
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RESUMO
Em Eletroquímica, uma pilha, bateria ou célula galvânica costuma ser definida como um processo espontâneo no qual a energia química é
transformada em energia elétrica. Por exemplo, as pilhas comuns que costumamos usar em aparelhos eletrônicos possuem em seu interior uma
série de espécies químicas, entre elas metais e soluções eletrolíticas que causam reações de oxidorredução com perda e ganho de elétrons, que
geram uma diferença de potencial . Os elétrons, por apresentarem carga negativa, migram do eletrodo negativo, denominado ânodo, que é o
metal com maior tendência de doar elétrons; para o positivo, que recebe o nome de cátodo que é o metal com maior tendência de receber
elétrons. Desse modo é gerada uma corrente elétrica que faz o equipamento funcionar. A metodologia forneceu uma orientação para o processo
projetual apresentando técnicas e métodos para o experimento de pilha, através de projetos experimentais utilizando os seguintes materiais: uma
batata doce, cinco moedas de cinco centavos, cinco clips, garras de jacaré, papelão cortado no formato de batata. O procedimento da montagem,
foi realizado em seis etapas. Primeira etapa, a batata foi fatiada em cinco pedaços. Cada pedaço formou uma pilha. A moeda de cinco centavos
representando o cátodo foi colocada de um lado da batata sendo o polo positivo e o clip ânodo do outro lado da batata formando o polo negativo.
Segunda etapa, foi enrolada com a fita isolante a casca da batata e o cobre deixando o cobre cinco milímetros de fora. Terceira etapa, na
extremidade contrária ao fio de cobre, foi perfurado o arame galvanizado. Concluído a bateria, foi repetido esse processo três vezes até concluir as
4 baterias. As fatias de batata foram empilhadas e entre uma e outra fatia foram usadas as rodelas de papelão com finalidade de isolar uma pilha
da outra. As pilhas foram ligadas em série com o auxílio das garras de jacaré. Quarta etapa, foi realizado uma ligação em série das 4 baterias junto
a perna do fio de cobre no arame galvanizado da próxima bateria até completar o ciclo. Quinta etapa, ao final da ligação conectou o jacarezinho
preto no galvanizado e o jacarezinho vermelho no cobre. Sexta etapa, foi colocado a perna do led em uma das extremidades e a outra perna na
outra. Após a finalização da bateria, foi observado que a tensão da mesma foi de 2,8 volts, então as moedas e os clips foram embebidos no suco
de limão que foi usado como eletrólito; tentando depositar o máximo de suco possível na batata. A tensão da pilha passou para 3,53 volts. Dessa
forma, a led foi ligada e a consequentemente acesa.
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RESUMO
A necessidade das indústrias segundo o mercado moderno em busca da confiabilidade e disponibilidade, frente à globalização, requer maior
responsabilidade do Gerente de Manutenção e Operação que só podem ser satisfeitas com processos específicos de gestão. A busca de sistemas e
métodos para auxiliar nesse gerenciamento é de extrema importância em meio a competitividade industrial. Visando aumentar a competitividade
da empresa foram realizadas pesquisas no setor de extração de água de coco, localizada no município de Ananindeua no estado do Pará. Neste
setor foram detectados alguns problemas relacionados a perdas de produção, gerando algumas ações que identificassem as principais causas e
bloqueassem os problemas. O objetivo deste trabalho é apresentar os estudos realizados para identificar, analisar, implantar a melhoria e analisar
os resultados. Para realização da identificação do problema, elaboração da justificativa e análise dos resultados, foram utilizadas ferramentas de
Gestão da Manutenção, tais como Shake-down, Brainstorming, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 5W2H e 5 porquês ou “Why-Why” e,
como método de solução de problemas, foram utilizados os métodos de Pareto e o método QCStory, conhecido no Brasil por MASP (Método de
Análise e Solução de Problemas). Devido um dos integrantes do grupo trabalhar na empresa, foi possível levantar os dados reais e desenvolver os
históricos e o resultado das soluções baseados em fatos. As pesquisas apontaram para algumas causas dos problemas, os estudos mais detalhados
apontaram para e contaminação de água nos rolamentos como a principal causa dos problemas de paradas dos motores, que correspondem a 72
unidades em operação e apresentavam um tempo médio entre falhas de 22 dias. O próximo passo concentrou-se no projeto da solução e na
criação do cenário de testes, para avaliar os resultados das melhorias, foram instados 4 motores onde 2 motores foram instados com as melhorias
e os outros 2 sem as melhorias. Os motores que foram instados sem as melhorias apresentavam falhas 22 e 28 dias depois de suas instalações, por
outro lado os motores que foram instados com as melhorias apresentavam falhas depois de 180 dias e 240 dias. A melhoria aumentou o tempo
média entre falhas dos motores em quase 10 vezes e o problema principal foi bloqueado, como consequência desta ação a empresa conseguiu
uma redução de custos de manutenção neste setor da ordem de 95%, que corresponde a uma redução de custo de mais de R$ 400mil/5 anos, com
um investimento de apenas R$ 15mil para atingir todas as unidades de motores de furação de água de coco do setor.
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RESUMO
Pensando-se obviamente pode-se afirmar que para se chegar a um resultado satisfatório no processo de formulação de uma política pública de
transportes devem ser considerados os aspectos que potencializam tanto o sucesso quanto o fracasso da empreitada. Obvio, porém não simples.
Diversas são as propostas de modelos de formulação de políticas públicas, essa quantidade só existe porque nenhum modelo desenvolvido até
hoje serviu para explicar todos os processos. Tão ou mais variada que os modelos são as variáveis que devem ser consideradas, porém uma está
sempre presente independente do modelo, a possibilidade de conflitos entre os stakeholders. Assim um aspecto que potencializa o fracasso é a
ação de atores contrários à política. Portanto conhecer quem são esses atores e seu poder de influenciar o agente responsável pela decisão é
ponto indiscutível para o sucesso da implantação de uma política pública. A identificação prévia dos atores com potencial de risco e onde ele
atuará possibilita a formulação de estratégias para mitigar tais riscos. Este trabalho apresenta uma metodologia para a identificação de
stakeholders, e os valores de seus poderes no processo de escolha de novos operadores para o transporte público de passageiros por ônibus,
através de um processo de concorrência pública na cidade de Brasília. Para a identificação dos stakeholders foi utilizado dois dos procedimentos
indicados na literatura, atores com responsabilidade legal sobre o tema e pesquisa na mídia e para definir o poder de cada ator sobre o decisor foi
utilizada a seguinte classificação: valor 1, será atribuído quando a influência do ator é desprezível (imperceptível), o valor 2, atribuído quando o
ator possuir informações que contribua para a ação do decisor, valor 3 será atribuído quando o ator possuir poder, petição e recursos para
barganha que altere a ação do decisor, podendo ser recursos financeiro, político, quantidade de votos, etc., valor 4, atribuído quando o ator
possuir poder de modificar a ação do decisor, porém existindo possibilidade recursal de tornar a ação válida novamente e finalmente 5, será
atribuído quando o ator possuir poder de anular a ação do decisor, possibilidade recursal. A pesquisa na mídia foi feita em aproximadamente 900
artigos jornalísticos no período de 2011 a 2013, período este que contempla três fases do ciclo de política pública, inclusão da demanda na agenda
política, elaboração de alternativas e implantação. Também através dos pronunciamentos desses atores na mídia pode identificar o
posicionamento, favor ou contra, dos atores em relação ao processo licitatório, o poder de cada ator foi definido através de brainstorming com
especialistas em políticas de transportes. Foram identificados 22 atores governamentais, titulares de secretárias de estado, diretores de
autarquias, procuradores do ministério público, conselheiros de tribunal de contas, assessores e 10 atores não governamentais, operadores,
líderes sindicais (patronal e de trabalhadores), especialistas, ONGs, líderes comunitários. Os poderes desses atores em relação ao decisor variou de
nível 1 a 4. A ação de atores que foram identificado como contrário ao processo licitatório combinada com ação de stakeholders de nível de poder
4 sobre o decisor provocou atraso de vários meses para a implantação dos novos contratos de operação do transporte público de passageiros.
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RESUMO
Deficientes visuais tem muitos obstáculos a serem superados para realizarem delocamento pelas cidades, tais como, localizar um endereço, saber
sua propria localização, identificar obstáculos em calçadas e ruas. Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um sistema denominado de
AmazonBat, o qual é constituído de um aplicativo mobile para sistema operacional Android. Grande parte dos deficientes visuais também faz uso
de smartphones, em sua maioria com sistema operacional Android do Google, que utiliza a tecnologia Bluetooth para comunicar-se com uma
placa microcontroladora (Arduino) fornecendo um mapa com localização GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Globa).
Esse sistema foi desenvolvido para promover a maior acessibilidade para pessoas com deficiência visual, e visa ajudar usuários a se locomoverem
pelas ruas da cidade, sendo amparado com um áudio informando sua localização no mapa. Sendo assim, a cada esquina ou cruzamento o usuário
ouve nome da rua em que ele se encontra, gerando assim um maior conforto e segurança sobre sua localização. O AmazonBat também é formado
por uma luva com sensor ultrassônico, que identifica a distância de objetos no trajeto do usuário. Através de um vibracall é possível identificar a
proximidade de obstáculos pela a intensidade da vibração que o sistema da luva gera. O sistema se utiliza da tecnollogia bluetooth para enviar o
valor da distância encontrada pelo sensor para o aplicativo móvel de um aparelho celular com o sistema Android, o qual informa ao usuário
através de áudio, o valor da distância medida. Todavia, o aplicativo pode, sem nem um problema, ser utilizado sem a luva ultrassónica, relizando
apenas a ativação do Bluetooth para se conectar com o modulo Bluetooth da luva e, imediatamente, o aplicativo começa a fornecer o áudio com
esses dados, nesse caso, informando o endereço onde o usuário se encontra. As informações de audio fornecidas pelo celular foram desenvolvidas
através do TalkBack, o qual já se encontra disponivel em versões a partir do Android 2.2. O TalkBack é um recurso de acessibilidade que lê todas
as informações da tela do smartphone. O AmazonBat também se utiliza dos recursos nativos do Android para gerar as mensagens de voz para o
usuário, atraves do recurso Text-To-Speech enviando uma mensagem de voz com o endereço onde o usuário se encontra. A luva ultrassónica é
desenvolvida com base no microcontrolador Arduino mini pro, para gerenciar o sensor do ultrassónico, o vibracall e o modulo Bluetooth. O
sistema utiliza uma bateria recarregável. Os resultados dos testes do sistema AmazonBat são excelentes, porém ainda há a necessidade de
melhorar a precisão do sensor ultrassónico e calibrar a frequência das ondas para diferenciar sólidos de líquidos, bem como implementar um placa
fotovoltaica para tornar a alimentar uma bateria recarregável, tornando a luva auto suficiente em energia.
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RESUMO
O Brasil passa por um período grande sem chuvas e os níveis de água nos reservatórios e rios se encontram muito baixos. Dessa forma, as grandes
cidades estão sujeitas a racionamento de energia. O aproveitamento da energia solar no Brasil, mesmo nas regiões com menor incidência, possui
grande potencial econômico não explorado. O litoral norte do Estado de Santa Catarina é o local com menos incidência de radiação, e ainda assim
com um indice, na sua media, quatro vezes maior que o apresentada no território da Alemanha, líder global de aproveitamento da energia solar.
O tema geral do projeto é, portanto, a geração de energia através de painéis solares, que atualmente apresenta-se como uma boa alternativa para
o Brasil. Sua utilização ganha cada vez mais adeptos devido aos avanços tecnológicos, aumentando a eficiência e minimizando os custos, tornando,
assim, mais viável sua implementação. O projeto consiste em um sistema de geração de energia solar, integrado a um inversor “Grid-Tie”, onde
este converte a energia de Corrente Continua, gerada pelas placas, em Corrente Alternada, nos mesmos parâmetros de frequência e tensão que
estiver na rede de distribuição elétrica. Através de um medidor bidirecional integrado a um microcontrolador, realiza-se monitoramento e envio
de informações, utilizando o shield SIM900 via GPRS. O total de energia medido é transmitido em determinados períodos de tempo a um servidor
remoto, que interpreta e armazena as informações em um banco de dados. Assim, as informações ficarão disponíveis para futuras consultas e
relatórios. Todo esse sistema deverá ser instalado em uma comunidade rural no município de Cabo Frio, com o objetivo de alcançar uma relação
custo versus benefício (a longo prazo) favorável à sua implementação. Em havendo geração de energia pelas próprias residências, haverá um
menor custo com transmissão e consumo, além de diminuir os impactos ambientais causados pelos atuais métodos não-renováveis de geração de
energia. A metodologia utilizada consiste em estudo estatístico para a instalação do sistema; em pesquisa teórica; e em levantamentos
bibliográficos, visando aquisição de conhecimentos no assunto e obtenção de dados relevantes para o projeto. Com os resultados obtidos após os
estudos e pesquisas realizados, sobre especificações dos painéis solares, concluiu-se que o painel de células poli-cristalinas de 250W (Kyocera
Solar – KD250GH-4FB2) é o mais adequado para ser utilizado no projeto, pois atende às necessidades requeridas sem afetar a relação custo versus
benefício. Com o levantamento bibliográfico, constatou-se que, no verão, a região Norte do Rio de Janeiro, onde será implantado o sistema,
recebe grande incidência solar, chegando a cerca de 4 a 5kWh/dia. Além disso, concluiu-se que o melhor tipo de posicionamento da placa é fixa,
pois o aproveitamento energético e a eficiência no período da manhã (onde há maior incidência de raios solares) serão equivalentes ao sistema de
rastreamento em dois eixos, cuja aquisição e implementação é desfavorável economicamente para o projeto. Da mesma forma, constatou-se que
a orientação mais adequada da placa no verão é para o leste geográfico e na horizontal, pois a inclinação é indiferente. Já no inverno, essa
inclinação é indispensável, sendo de 32° a 37° (valor equivalente à latitude acrescida de 10° a 15°) para o norte geográfico. Para os estudos
referidos ao Grid-Tie, estabeleceu-se que o Inversor Grid-Tie com potência de 1,5kW PHB Solar – PHB1500-SS melhor atende ao projeto. Além de
possuir certificação do INMETRO, eficiência de até 97% e 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação, o inversor PHB de 1,5kW é próprio para
sistemas conectados à rede das concessionárias. Concluiu-se que, para trabalhar com esse grid-tie, serão necessários cinco painéis fotovoltaicos
em série. Os cinco painéis podem gerar até 149V e 8,39A/h ou uma potência de 1250,11W/h, sendo suficientes para ativar o inversor, que requer
125V na tensão de partida.
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RESUMO
Esta pesquisa aborda a implantação de uma solução de controle em uma mineradora no Pará. A empresa é constituída de mina, planta de
beneficiamento e terminal portuário, onde estes últimos estão localizados em Barcarena, município situado a 40 quilômetros, em linha reta de
Belém (PA). O transporte de caulim via mineroduto é realizado através de bombeamento de deslocamento positivo e, para esta operação, é
necessário a adição de água ao caulim a fim de facilitar o seu transporte pelo mineroduto. Quando o minério chega a outra extremidade, é
necessário retirar o excesso de água antes de o caulim ser disponibilizado para embarque. Este processo é denominado de evaporação e extração
dos vapores. O processo de evaporação é composto basicamente de caldeiras, evaporadores e trocadores de calor, sendo as caldeiras
responsáveis pela produção de vapor através da queima de óleo combustível em suas fornalhas, que transformam a água em vapor de alta
pressão. O vapor é canalizado via tubulações até os trocadores de calor dos evaporadores, onde ocorrerá a trocar de calor com o minério caulim,
causando a evaporação da água contida no minério. Devido necessidade de aumento de disponibilidade da planta, foram realizadas modificação
no layout das tubulações que interligam os evaporadores e caldeiras, obtendo a meta de aumento de disponibilidade do processo. No entanto, a
modificação tornou o sistema de controle instável e, por uma decisão gerencial, o processo foi colocado em manual acarretando a diminuição da
eficiência do processo, que passou a atingir um valor total de 37,55 kg/t (quilos de combustível por tonelada de água evaporada do minério), onde
segundo o fabricante deveria ser da ordem de 33,0 kg/t. A pesquisa demonstrou que quando existe mais de uma caldeira interligada em um
mesmo sistema de vapor, a melhor solução é a utilização de um único controlador, com uma lógica de distribuição que atue proporcionalmente
no combustível de todas as caldeiras ao mesmo tempo. A nova proposta de configuração do controle optou em utilizar três caldeiras para suprir os
quatro evaporadores, havendo a necessidade de novos valores para os blocos de controles PID. Para restabelecer o controle para automático, foi
necessária a criação de uma malha de controle única, operando em modo automático, utilizando o método de Ziegler e Nichols, para
parametrização do controlador PID (Proporcional, Integrativa e Derivativa) da nova malha. O novo projeto implantado atingiu os objetivos
propostos de melhoria da eficiência do processo de evaporação de água do minério caulim, trazendo benefícios para à empresa. Através da
implantação da nova configuração da malha de controle, o sistema ficou mais estável e confiável, impactando diretamente na diminuição do
consumo de óleo combustível BPF, utilizado para queima nas caldeiras do processo, refletindo diretamente nos custos com insumo no processo de
evaporação. Em relação a eficiência dos evaporadores houve uma melhora, antes a eficiência era de 37,55 kg de bpf por tonelada de água
evaporada e após o retorno do funcionamento da malha de controle em automático, passou para 34,7 kg de bpf por tonelada de água evaporada.
O consumo de óleo bpf, antes da melhoria era de 8.589.929.76 kg de bpf por ano, no entanto após a melhoria demonstrada nesta pesquisa o valor
diminuiu para 7.990.737,87 Kg de bpf por ano, o que significa uma redução de 599.191,89 kg de óleo bpf por ano.
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RESUMO
A cadeia produtiva do alumínio tem como um dos seus principais insumos o minério bauxita, que depois de uma série de tratamento é extraída
alumina utilizada no processo de eletrolise para a produção de alumínio. A alumina também é utilizada como matéria prima em diversas áreas,
como no caso da siderurgia, é utilizada como componentes de escorias sintéticas para o tratamento do aço e na área da cerâmica, possibilitam o
aumento da resistência química, dureza, opacidade e abrasão. Também pode ser encontrado nas massas de polimento sólidas ou líquidas, em
creme dental onde atua como agente abrasivo e em muitas outras aplicações. O processo de extração do minério bauxita na região norte, começa
nas minas espalhadas na região e é transportado via mineroduto ou navios até a refinaria. Para o segundo caso, o minério é descarregado em
esteiras transportadoras e levado até o pátio de estocagem, onde é empilhado e fica aguardando a demanda da refinaria para ser recuperado e
entregue ao processo de produção de alumina conhecido como processo Bayer. A recuperação da bauxita é realizada por duas máquinas de
grande porte conhecidas como recuperadoras 1 e 2, que segundo estudos feitos pela equipe de manutenção, apresentavam um alto índice de
paradas. As pesquisas tiveram início com as buscas das causas raízes das falhas, foram realizados estudos específicos usando métodos de
identificação e análises de problema como o MÉTODO DE PARETO e o MÉTODO QC STORY, conhecido no Brasil por MASP (Método de Análise e
Soluções de Problemas). Depois de isoladas as causas dos problemas, foram definidas soluções e elaboradas as justificativas dos investimentos
baseado em critérios definidos pela direção da empresa. Dentre as causas das paradas das recuperadoras, neste trabalho tratou-se das soluções
relacionadas aos problemas elétricos e mecânicos no comando do giro da recuperadora, que é acionado por manete, onde também foi observado
um grande desconforto na articulação (mão e pulso) dos operadores em relação aos movimentos repetitivos. Este trabalha visa apresentar as
pesquisas realizadas para detectar as causas raízes, assim como os estudos específicos usando métodos de identificação e análises de problema
como o MÉTODO DE PARETO e o MÉTODO QC STORY, conhecido no Brasil por MASP. Possibilitando a elaboração da justificativa do investimento
baseado em dados e fatos e ,finalmente, são apresentados os passos de modernização e os resultados finais da implantação da solução. Os
estudos de campo atestaram que um percentual significativo das paradas não programas da recuperadora estavam relacionados a problemas
mecânicos com quebras constantes nas engrenagens da manete, a problemas elétricos proveniente de mal contato, e finalmente com o
desconforto do operador que sentia fortes dores nas articulações (mão e pulso), estas causas ocasionavam paradas no processo produtivo,
deixando de recuperar cerca de 2000t de bauxita anuais. Depois das causas isoladas, optou pela substituição da manete por um sensor de
presença, devido este apresentar um baixo custo, cerca de R$250,00, e alta confiabilidade. Os resultados foram sentidos imediatamente pelo
operador que não apresentou mais desconforto, tendo os resultados sido acompanhados por um ano e, neste período, não foram mais
observadas paradas devidas a problemas de controle do giro da recuperadora.
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RESUMO
As mudanças tecnológicas nas organizações industriais são processos inevitáveis, devendo ser realizadas desde que haja um prévio conhecimento
dos impactos sobre a linha de produção e conduta do setor operacional, fatores estes preponderantes para o seu sucesso. Esta pesquisa tem início
com as dificuldades para implantação do retrofit em uma rebobinadeira responsável pela produção de papel, acompanhando sua evolução até
depois de um ano da modificação do processo, fazendo uma comparação do antes e depois da implantação das melhorias propostas. Esta
máquina é de grande importância junto à linha de produção de uma Empresa de grande porte da região norte. Devido ao grande fluxo de
produção e o tempo elevado de uso, o equipamento passou a apresentar repetidas falhas, trazendo inúmeras perdas, além de comprometer a
qualidade do produto. Neste trabalho retrata as dificuldades da equipe de manutenção em convencer a direção sobre a necessidade de
modernização neste processo, ou seja, a dificuldade da implantação da cultura obsolescência de ativos, que teve como principais argumentos
favoráveis às mudanças o levantamento histórico das perdas, o levantamento da viabilidade técnica, o custo da implantação e os possíveis
resultados da implantação. Os levantamentos históricos dos problemas relacionados foram favorecidos por existir na empresa uma coleta de
dados sistematizada, que permitiu provar com dados e fatos os prejuízos da ordem de R$578.000,00 reais anuais causados pelas falhas na
rebobinadeira. Outro ponto abordado foi a dificuldade de peças sobressalentes: como a máquina era muito antiga, possuía peças que não eram
mais fabricadas no Brasil, peças estas de grande custo de aquisição. As argumentações para a realização do retrofit teve início com a pesquisa
sobre as causas raízes das falhas, tendo sido realizados estudos específicos usando métodos de identificação e análises de problema como o
MÉTODO DE PARETO e o MÉTODO QC STORY, conhecido no Brasil por MASP (Método de Análise e Soluções de Problemas). Depois de isoladas as
causas dos problemas, foram definidas soluções e elaboradas as justificativas dos investimentos baseado em critérios definidos pela direção da
empresa, sendo estimados na ordem de R$140.000,00 reais. Superadas as dificuldades para a realização da modernização da rebobinadeira, a
melhoria foi realizada e possibilitou que a pesquisa pudesse comparar as situações anterioce pós retrofit, onde foi possível comprovar depois de
um período de ano o retorno da empresa. A melhoria conseguiu bloquear as principais causas dos problemas da rebobinadeira, evitando um
prejuízo anual da ordem de R$578.000,00 reais. Além disso, foi observado, tambem, um aumento de produção de aproximadamente R
$980.000,00 reais que, somado ao custo evitado, gerou uma receita em torno R$1,550,000,00 reais.
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RESUMO
O modelo matemático desenvolvido para um drone de quatro hélices (quadrotor) é de fundamental importância para que seja entendido todo o
comportamento físico e dinâmico que rege sobre este sistema extremante instável para assim buscar um controle preciso capaz de se sobrepor a
essa vulnerabilidade. Com esse projeto objetiva-se a busca de um modelo completo e que possa ser facilmente simplificado alcançando um leque
maior de fornecimento de conhecimento para inúmeras camadas acadêmicas. Para a criação do modelo foi necessário um estudo inicial para a
obtenção do equacionamento da fórmula de rotação que demonstra a movimentação rotacional de um ponto a outro dentro de um sistema de
referência. A partir desta pesquisa foi definido quais sistemas de referências que um drone de asas rotativas possui (inercial, ponto gravitacional,
roll, pitch e yaw) porém para que esses sistemas sejam relacionados foram utilizadas as equações de Coriolis que provam sua importância no
decorre de todo o processo de obtenção da modelagem matemática. Após isso, o estudo se volta para os princípios físicos e as relações
necessárias para descobrir as equações da cinemática do quadrotor relacionando a posição e a velocidade do mesmo. Na continuidade, o trabalho
se volta para obtenção da dinâmica dos corpos rígidos onde é equacionada a inércia tão importante para o projeto de controle do quadrotor. Para
finalizar são determinadas as forças e os momentos que atuam sobre o drone relacionando algumas constantes que associam o torque e a força
do sistema com os sinais de controle PWM (modulação de largura de pulso), Estas informações são enviados para os motores através dos ESC’s.
Depois da obtenção e análise desses parâmetros é equacionado o modelo final que vai descrever o funcionamento por completo do quadrotor
evidenciando toda a complexidade existente no controle deste sistema. Porém apesar desta barreira existir ela é facilmente superada com
simplificações das equações, que não distorcem muito o resultado final do modelo e em contra partida se fornece fornecida uma maneira mais
transparente para se trabalhar com o quadrotor em uma escala cada vez maior no meio acadêmico.
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RESUMO
Observa-se um grande uso de fonte de energia (continua) portátil, como por exemplo, as baterias. Com diversas finalidades de uso seja em micro
computadores ou até mesmo em nobreak de grande porte, esse tipo energia portátil conhecido como bateria que tem sua aplicação em diversas
áreas seja como alimentador principal de um sistema eletroeletrônico ou de potência. Cada vez mais os equipamentos se aperfeiçoam para que se
possam prever falhas em pontos importantes da estrutura que garante a continuidade de fornecimento de energia elétrica. Com o banco de
baterias, não poderia ser diferente, o projeto consiste em monitorar esse banco, evitando danos nos equipamentos causados pela queda de
tensão. Além do prejuízo econômico, deve-se lembrar, também, da questão ambiental de desperdício de elementos químicos em boas condições e
de difícil descarte. Os objetivos do trabalho visam apresentar os fundamentos físicos e teóricos, demonstrando as principais características do
conjunto de baterias e criar uma interface que realize o monitoramento do banco baterias a fim de evitar interrupções por falha na alimentação de
energia através de análises gráficas. A metodologia aplicada baseia-se na utilização de um Arduino que realiza a leitura da tensão permitindo o
monitoramento do equipamento remotamente em um computador, através de gráficos gerados pelo Matlab permitindo analisar a curva de
tendência do banco de baterias. Primeiramente foi encontrado o valor do banco de baterias, depois com o auxílio do potenciômetro simulou-se a
queda de tensão. O projeto tem uma grande tendência a aceitação no mercado devido ao grande número de empresas e instituições que utilizam
o banco de baterias as metodologias estudadas podem ser aplicadas em um projeto que promova a mudança no estudo do sistema de
monitoramento do conjunto de baterias evitando o desperdício e diminuindo a geração de resíduos (Baterias). Por se tratar de um projeto
experimentaforam alcançados os objetivos iniciais que são: a leitura e medição na queda da tensão no banco de baterias e leitura gráfica dessa
queda. O próximo objetivo consiste em aperfeiçoar o monitoramento do conjunto podendo prever com maior precisão possíveis falhas pela queda
de tensão do banco.
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RESUMO
As crescentes preocupações econômicas e com o meio ambiente, além das previsões de que as reservas de energia não renováveis se esgotem nos
próximos 50 anos, têm incentivado e intensificado o uso de novas fontes de energia tais como energia solar, energia eólica e os biocombustíveis. O
presente trabalho apresenta o projeto e implantação de um protótipo didático para produção de energia fotovoltaica e eólica, possibilitando que
sejam realizados estudos experimentais destas energias pelos estudantes de engenharia, provendo flexibilidade dos tipos de práticas acadêmicas a
partir de uma micro usina de energia hibrida. O protótipo foi concebido e construído tomando como base uma estrutura laboratorial para
produção de energia elétrica em bancada. Um dos objetivos a serem alcançados com a micro usina foi a construção de uma estrutura que
apresentasse facilidade de operação, transporte, instalação e manutenção. Esta tarefa não se restringiu apenas ao projeto do protótipo, mas
envolveu estudos de equipamentos similares, materiais e até a adaptação dos processos de geração de energia elétrica a partir de energia solareólicas já existentes de maneira a permitir a sua execução dentro de um ambiente acadêmico e em pequena escala. Assim, este trabalho
apresenta o estudo, o projeto e o procedimento de implantação de um modelo de micro usina hibrida em escala reduzida, constituindo-se em
uma colaboração para a solução de obtenção de equipamentos relacionados a treinamentos e estudos de geração de energia solar-eólica.
Inicialmente foram construídos os painéis fotovoltaicos com a associação dos módulos (placas) em bases de alumínio visando a fácil locomoção da
estrutura tanto internamente quanto para fora da instituição. O conjunto fotovoltaico como se encontra montado, é constituído de 5 painéis
ligados em paralelo visando um aumento da corrente fornecida com o mesmo valor de tensão. Já os dois aerogeradores foram montados em
suportes de sustentação tubulares, em aço galvanizado, adaptados para facilitar a manutenção. Os demais equipamentos periféricos, como:
controladores de carga, inversores de frequência, baterias e carga (lâmpadas) ficaram com suas conexões expostas justamente para se tornarem
visíveis aos alunos, possibilitando que esses possam acompanhar todo o processo de disposição das afiações e equipamentos desde o núcleo de
geração até seus circuitos terminais. Para o sistema de armazenamento optou-se por baterias estacionárias as quais utilizam placas mais grossas
que as convencionais, o que permite a elas passar por descargas profundas. São as mais econômicas e uma boa opção para sistemas pequenos.
Após o cabeamento passar pelo sistema de armazenamento, ele foi conectado ao quadro de distribuição do circuito onde ficam os disjuntores de
manobra e proteção. Neste projeto foi conectado também um inversor de frequência na saída do quadro de distribuição antes de chegar as
cargas, dois condutores passam também por um inversor. A função do inversor consiste em converter uma tensão de entrada CC (Corrente
Contínua) em uma tensão de saída CA (Corrente Alternada) simétrica com a amplitude e frequência desejadas. Utilizou-se o inversor para
alimentar duas tomadas 115 VAC (Voltagem Alternada), porém foi instalada uma lâmpada fluorescente diretamente na saída 12VCC (Voltagem
Contínua) com reator adequado que faz parte da iluminação do terraço da instituição, demonstrando assim, para os alunos, a utilização da usina
para iluminação residencial básica. A instalação da micro usina foi de vital importância para a diversificação dos recursos utilizados nos cursos de
engenharia da instituição.
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RESUMO
O sistema de monitoramento e proteçaõ de um motor implica no seu travamento e podendo elevar sua corrente acima do seu limite. Se a reducao
de sua tensao ocorrerr acima do suportável, pode ocasionar danos sérios e posteriormente a queima. Objetivo principal deste trabalho consiste
em proteger um motor DC contra danos provenientes de tensão ou corrente muito elevadas através de um micro controlador (arduino) e uma
interface medir e monitorar tensão e corrente elétrica. Os dispositivos utilizados no projeto foram fontes controladoras da saída de energia
(tensão e corrente), multímetro, protoboard, fios jumper, potenciômetro.Os materiais citados possuem funções distintas visandoi o bom
funcionamento do sistema. As resistências, estão ligadas em serie com os leds para evitar sua queima, os leds são usados para alertar quando o
sistema esta ligado ou desligado. Com a ajuda de dois potenciômetros, um para regular a velocidade do motor, e outro para dar o valor de ajuste,
ou seja, o valor da corrente máxima que pode passar pelo motor ,o sensor de corrente foi utilizado para fornecer ao micro controlador (arduino) a
leitura da corrente que alimenta o motor. No caso do sensor ler uma corrente maior que valor do ajuste, o relé abre o contato impedindo a
passagem de corrente e o motor desliga. A coleta de dados foi aplicada em um software (Matlab), com o intuito de obter uma melhor posição
sobre cada objetivo avançado do projeto, tendo base os estudos realizados para melhor informação e facilidade para conseguir os dados. Com o
funcionamneto pleno do sistema obteve-se uma visão mais ampla dos resultados, o sistema foi monitorado temporalmente. Trata-se de um
sistema simples, compacto e de baixo custo. De suas características pode-se citar a fácil montagem do sistema; a prevenção da queima do motor.
Os resultados experimentais mostram que o sistema funciona de forma satisfatória. Quando determinado a corrente máxima para o motor, e
acontece um travamento do motor onde a corrente de alimentação é elevada, o sistema e atuado com perfeição desligando o motor ates da
queima.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Exatas e Engenharias
Engenharia Elétrica

247

Centro Exatas e Engenharias
Curso: Engenharia Mecânica
Titulo:

Avaliação de extratos de café como inibidores de corrosão na propagação de trinca de fadiga

248

Autor(es) Maria de Lourdes Martins Magalhães
E-mail para contato: malu_mar@uol.com.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): corrosão, inibidor, impacto ambiental, produtos naturais, curvas de polarização
RESUMO
O aço é um dos materiais mais utilizados nos segmentos de bens de produção e por isso assume grande importância na sociedade moderna. A
avaliação da deterioração de materiais metálicos devido à corrosão química ou eletroquímica apresenta um grande interesse tecnológico devido
ao elevado gasto relacionado com as perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Os custos referentes
à prevenção e reposição de materiais expressam um significativo impacto econômico, ambiental e de segurança que correspondem a 3,5% do
Produto Interno Bruto (PIB). A relevância dos processos corrosivos justifica o esforço empenhado na busca de métodos cada vez mais eficazes de
seu controle. Várias pesquisas, como por exemplo o uso de inibidores de corrosão, têm sido realizadas a fim de limitar a corrosão do aço por
processos de dissolução anódica do metal em ambiente industrial e marinho, que são altamente corrosivos. Dessa forma, são utilizados nos mais
variados setores industriais, apresentando considerável eficiência anticorrosiva. Sua atuação é frequente nas indústrias mecânica e metalúrgica em
diversos processos como a decapagem ácida, na geração de vapor, nos sistemas de refrigeração, nos óleos de corte entre outros. Já na indústria
petrolífera, apresentam grande eficácia anticorrosiva na produção interna de oleodutos, gasodutos e caldeiras; na área de refino, na produção
propriamente dita de petróleo, na injeção de água, nas acidificações, nas recuperações secundárias e nos fluidos de perfuração. A preocupação
com a preservação ambiental tem fomentado a discussão sobre a poluição e consequentemente sobre a toxicidade e biodegradabilidade de
inibidores de corrosão lançados no meio ambiente. Os inibidores de corrosão convencionais expressam uma adequada redução nos processos de
corrosão, entretanto seus componentes químicos afetam de forma prejudicial a vida marinha como por exemplo em campos petrolíferos, em
plataformas de produção offshore. Cabe salientar o interesse industrial no decréscimo do impacto ambiental causado pelo descarte dos inibidores
de corrosão. Assim, investigações sobre a inibição da corrosão com o uso inibidores verdes têm apresentado uma expressiva importância. Estudos
com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se mostrado eficientes, demonstrando uma
minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o reuso dos resíduos de tais produtos
com base em uma perspectiva sustentável. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento e propriedades do aço
carbono 1020 em meio ácido, na ausência e presença de extratos naturais do café e de propagação de trinca. Os extratos aquosos de café foram
preparados de acordo com as condições estabelecidas na pesquisa bibliográfica. Inicialmente, foram realizadas análises de perda de massa no aço
carbono 1020, com corpos de prova (CP) previamente polidos e imersos em solução ácida. Em seguida, são levantadas curvas de polarização dos
CPs nos mesmos meios empregados para os ensaios de perda de massa, em temperaturas e intervalos de tempo pré-estabelecidos, antes e após
os ensaios mecânicos de propagação de trinca. Os ensaios preliminares foram realizados na presença e ausência do inibidor e apontaram uma
relação de perda de massa do CP de acordo com o tempo de exposição e temperatura em solução ácida. Além disso, foi constatado que na
presença do inibidor, houve redução na perda de massa, o que demonstra que os inibidores, quando adicionados ao meio corrosivo, reduzem a
taxa de corrosão do metal.
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RESUMO
As pastilhas termoelétricas usam tecnologia de matéria condensada para funcionarem de forma semelhante às bombas de calor. Elas se baseiam
no “Efeito Peltier” e no oposto: o “Seebeck”. Eles podem ser considerados como um fenômeno único, denominado efeito termoelétrico. Há
aplicações automotivas, industriais, militares e em bens de consumo. Atualmente, estas são de pequeno e médio porte, especialmente:
resfriadores, refrigeradores e fontes de energia elétrica, com potência máxima de aproximadamente 0,25 kW, dificultando bastante diversas
aplicações. Essas células não possuem partes móveis, não utilizam gases de refrigeração e não produzem barulho ou vibração, são pequenas,
possuem grande durabilidade e previsibilidade. Objetiva-se aqui analisar o funcionamento de uma célula termoelétrica para o aproveitamento do
calor dos gases de escape de um veículo automotor, por meio de um estudo bibliográfico e documental específico. A indústria automotiva utiliza
geradores termoelétricos para recuperar parte da energia térmica desperdiçada no escapamento. Alguns fabricantes desenvolvem opções neste
sentido, tendo obtido até 5% de recuperação do consumo de combustível do motor de combustão. Observa-se a necessidade de melhorias neste
processo com a busca de novos materiais que aumentem sua eficiência para que possa tornar-se uma tecnologia viável para a aplicação em larga
escala. Eles devem permitir uma melhora do rendimento energético do automóvel, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e permitindo
que o veículo com essa tecnologia possa ser dito mais sustentável. Nestes dispositivos, a fonte quente dica em contato com os gases de escape a
uma temperatura entre 450 e 600°C, enquanto a fonte fria precisa ser ligada ao líquido de arrefecimento do motor, com uma temperatura
próxima de 100°C. Essa condição traz o problema de altas temperaturas associadas ao dispositivo, implicando em problemas de custos de
produção e operação. Outra alternativa utilizada foi usar o fluido de arrefecimento como fonte quente. Nesta configuração, obteve-se uma
potência de 250 W e uma redução da emissão de CO2 por volta de 2%. Com a pesquisa, concluiu-se que as células termoelétricas, permitem a
melhoria da eficiência energética do veículo automotor, no entanto são necessárias maiores pesquisas quanto aos materiais utilizados e como será
a aplicação do sistema no automóvel. Também foram verificadas limitações referentes às grandes temperaturas envolvidas. Outra vantagem no
uso da termoeletricidade está relacionada ao menor dano ambiental relativo à diminuição do consumo de combustíveis fósseis e a consequente
menor emissão de gás carbônico.
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RESUMO
A dureza é uma propriedade mecânica dos materiais onde o principal objetivo é expressar a sua resistência a deformações. Existem diversos
métodos e escalas para a medição de dureza, os mais utilizados atualmente são as durezas Brinell e Vickers e os principais processos para a
obtenção dos valores de dureza podem ser através de microscópios ópticos ou projetores de perfil. A realização de um ensaio de dureza consiste
na indentação de um material através de um penetrador de geometria conhecida, e os valores de dureza são obtidos através da medição das
dimensões da impressão deixada no material pela indentação. Fixada uma força aplicada na indentação, quanto maior a impressão deixada no
material menor será seu valor de dureza. Para impressões menores, maior será a dureza do material. Um dos desafios para a melhoria da exatidão
dos ensaios de dureza é a qualidade da medição da impressão. Na maioria dos casos essa medição é dependente da experiência de um operador,
seja na medição com um durômetro ou com um projetor de perfil. Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma
interface computacional para a medição automática de impressões de dureza utilizando técnicas de visão computacional. A visão computacional
tem como objetivo realizar, através de máquinas, tarefas de tomada de decisão, a partir de análise de imagens. A utilização da visão
computacional em um determinado processo obedece, em geral, às seguintes etapas: aquisição; segmentação; extração de características;
classificação e reconhecimento, e decisão. Estes passos podem ser realizados de diferentes formas dependendo dos objetivos. Em um sistema de
visão computacional podem ser extraídas informações quantitativas ou qualitativas de um determinado processo. Entre as aplicações em sistemas
para obtenção de informações quantitativas podem ser enquadradas as medições e calibrações de peças ou padrões. Para o desenvolvimento da
interface foi utilizado um microscópio óptico com ampliações de 2.5x até 500x com uma câmera CCD adaptada para a digitalização das imagens. A
implementação desta interface possibilita a medição de impressões de dureza Brinell e Vickers de forma automática sem a interferência de um
operador no processo de obtenção da medida. Para o desenvolvimento da interface foram usadas técnicas de segmentação de imagem baseada
em histograma, e o algoritmo de Canny para a detecção de bordas. Após a segmentação das imagens das impressões foram utilizados métodos de
interpolação numérica para a medição das dimensões das impressões. Foram realizados experimentos em blocos de baixa, média e alta dureza
com o objetivo de avaliar a funcionalidade dos algoritmos para diferentes qualidades de impressões. Os resultados obtidos foram comparados
com resultados de medições manuais, realizadas por operadores de sistemas de ensaio de dureza, como primeiro parâmetro para a validação dos
resultados da nova interface.
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RESUMO
O carregamento cíclico provoca a nucleação e a propagação de uma trinca o que resulta no colapso catastrófico da peça estrutural, já que ocorre
tal como uma fratura frágil, mesmo em materiais considerados dúcteis e com níveis de tensão inferiores ao limite de escoamento do material. O
fenômeno é denominado de FADIGA. Associada à CORROSÃO, a falha é mais precoce e, portanto, antecipa vultosos prejuízos financeiros. Um dos
modelos de previsão de defeitos estruturais invoca a teoria da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE), a qual é adequada para representar o
estágio de propagação da trinca no processo de Fadiga. O problema de se prever a resistência à Fadiga não é simples, devido à ocorrência de dois
fenômenos simultaneamente: a Fadiga sob Corrosão. Objetiva a presente pesquisa a inclusão do efeito da Corrosão em um procedimento
numérico existente para a simulação da propagação de trincas de Fadiga em materiais, o qual contém um módulo elasto-plástico, já que na ponta
de uma trinca em progressão o limite de escoamento é ultrapassado. Assim, alcança-se a meta de se estimar o comportamento de determinado
material nessas condições, visando a predição de falhas. O modelo numérico foi desenvolvido em FORTRAN, após a realização dos ensaios de
propagação de trinca do modo I em corpos de prova padronizados, com vistas à obtenção de curvas da/dN×ΔK. Graças ao ajuste no critério
estabelecido na equação de MacEvilly, os resultados numéricos alcançaram boa concordância com resultados experimentais. A busca de
parâmetros que quantifiquem, nesse procedimento, o dano e sua influência na vida do material submetido a cargas cíclicas simultaneamente a
ambiente corrosivo está sendo realizada por meio de ensaios em laboratório. É, portanto, um objetivo subsidiário presente. O material
selecionado para diversos testes é o aço ABNT 1020, largamente empregado pelas indústrias metalúrgicas em função do custo reduzido. As
aplicações deste material abrangem a fabricação de parafusos, eixos, componentes forjados sem maiores exigências, peças cementadas e tubo
soldados. Alguns dos espécimes estarão isentos de Corrosão, outros apresentando Corrosão inicial e terceiros expostos a ambiente corrosivo, mas
após serem impregnados com inibidores à Corrosão. O dano por Corrosão em corpos de prova dar-se-á pelo ataque de HCl. Havendo recursos
laboratoriais, a consumação do dano ocorrerá, em paralelo, por meio de exposição à névoa salina. Os inibidores de Corrosão são do tipo
biodegradáveis. Como metodologia, o trabalho envolve pesquisas bibliográfica e experimental para subsidiar o desenvolvimento de programa de
computador com parâmetros adequados à previsão de vida sob as condições mencionadas. A pesquisa bibliográfica visa identificar os fenômenos
de Fadiga e de Corrosão e sua interação no declínio da vida do material; obter dados sobre as propriedades do material; caracterizar os métodos,
normas e novas técnicas para a correta execução de ensaios de propagação de trinca de Fadiga sob a influência da Corrosão; selecionar as
adequadas modificações no modelo numérico existente; familiarizar-se com procedimento para simulação de propagação de trinca de Fadiga em
programa de computador. A pesquisa experimental envolve a fabricação de diversos corpos de prova com diferentes graus de Corrosão, ensaios
de tração, de impacto e de propagação de trinca de Fadiga, no regime tensão-tensão, e análises metalúrgicas que se fazem necessárias. Somente o
desenrolar dos experimentos traz grandes benefícios e motivações ao ensino da engenharia e, por si só, se constitui em considerável contribuição
acadêmica. O desenvolvimento de programa de computador inclui a reativação do procedimento numérico existente; análises comparativas com
resultados experimentais no material alvo sem Corrosão; introdução de parâmetros que possam simular a propagação da trinca sob Corrosão,
confrontando os resultados com dados experimentais obtidos com o material previamente corroído.
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RESUMO
Com a criação da Agência Nacional de Petróleo (ANP) o mercado brasileiro de óleo e gás passou a ser regulamentado com uma legislação cujo foco
principal é proteger os interesses da sociedade em relação à esses bens públicos. Dentre os vários regulamentos e instruções desenvolvidos consta
a Portaria Conjunta ANP/INMETRO n° 001, publicada em 19 de Junho de 2000, cujo objetivo principal é estabelecer as condições e requisitos
mínimos que deveriam ser atendidos pelos sistemas de medição de petróleo e gás natural com vistas a garantir resultados acurados e completos.
A confiabilidade com que devem ser realizadas essas medições é de fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e
participações especiais por parte das empresas produtoras está diretamente ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Apesar de mais
de três décadas de intensa pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, o problema de como medir com precisão a vazão de misturas de gás,
óleo e água (escoamentos multifásicos) tem sido um dos maiores desafios da indústria de petróleo. A procura incessante por fontes de energia
tem sido uma motivação para que as empresas buscam continuamente por maneiras de fazer avançar as técnicas de produção de petróleo e gás.
No entanto, as descobertas de grandes campos de produção têm diminuído, o que está levando a necessidade de encontrar-se formas de
produção em pequenos campos que anteriormente não eram rentáveis. Para que essa produção possa ocorrer há necessidade de
compartilhamento das instalações de produção e transporte, não sendo possível economicamente dotar essas plantas de sistemas de separação
de óleo, água e gás. Assim, a solução dos escoamentos multifásicos passa a ser uma alternativa que esbarra na necessidade de apurar-se a
produção de cada um desses fluidos para os pagamentos dos royalties e participações especiais. Conscientes dessa questão, a Portaria Conjunta
ANP/INMETRO n° 001 foi revisada em 10 de Junho de 2013 e nesta nova versão, considerou-se a possibilidade de medição dos escoamentos
através da tecnologia multifásica de forma que seja possível fazer-se o cálculo de alocação da produção nos campos onshore e offshore. Assim, o
objetivo do trabalho é desenvolver em conjunto com a empresa Emerson Process Management, um tradicional fabricante de medidores
multifásicos destinado à indústria do petróleo, uma ampla pesquisa bibliográfica que apresente o estado-da-arte desse mercado, com as
tecnologias de medição adotadas pelos diversos fabricantes. Esse trabalho é importante para definir as estratégias mercadológicas desse
fabricante e permitirá o desenvolvimento de conhecimento técnico na universidade em uma área estratégica para os interesses nacionais. A
pesquisa já encontra-se nas suas fases finais tendo sido possível identificar toda a evolução dessa tecnologia nos últimos trinta anos e já foi
caracterizado os próximos passos de sua evolução. Já se vislumbra uma segunda fase dessa pesquisa cujo foco será a caracterização de
procedimentos para a execução de testes de poços em campos de produção utilizando-se os medidores multifásicos que estão sendo estudados.
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RESUMO
A produção de cachaça representa um importante segmento do setor industrial brasileiro de bebidas, sendo a segunda bebida alcoólica mais
apreciada no Brasil, perdendo apenas para a cerveja. O Rio de Janeiro figura entre os principais estados consumidores de cachaça e se dedica a
produção de cachaças em regiões tradicionais como Parati (polo de produção de cachaça mais antigo), Quissamã (primeiro engenho central da
América Latina), Vale do Café (Vassouras e Valença) e Região Centro Norte Fluminense. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), o Rio de Janeiro é o décimo primeiro produtor nacional de cana-de-açúcar, tendo produzido 3.558,3 toneladas na safra de 2008/2009,
sendo a região Norte Fluminense a principal produtora. A cachaça é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), por meio da Instrução Normativa Número 13. Tal Normativa estabelece a composição química, os requisitos de qualidade e a
concentração máxima permitida de contaminantes, como cobre e carbamato de etila. Os padrões de identidade e qualidade, estabelecidos pela
legislação, com seus respectivos limites têm a finalidade de padronizar a cachaça e proteger a saúde do consumidor. Essa padronização é essencial
para que a bebida atenda aos padrões internacionais de qualidade e seja aceita pelo mercado externo, proporcionando condições de abertura e
manutenção do mercado de exportação, além de proporcionar aceitação, no mercado interno, pelas classes de maior poder aquisitivo, as quais
exigem bebidas com maior controle de qualidade. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de tecnologia para a quantificação de alguns
compostos orgânicos em cachaças produzidas na Região Centro Norte Fluminense e avaliar sua conformidade com os padrões de identidade e
qualidade estabelecidos pela legislação vigente. As amostras de cachaças foram adquiridas por meio de compra no comércio da cidade de Nova
Friburgo – RJ ou diretamente nos alambiques. A quantificação do teor alcoólico real foi realizada por densimetria após destilação, de acordo com o
Manual de Métodos de Análises de Bebidas e Vinagres do Ministério da Agricultura. O ácido acético, metanol, 1-propanol, 1-butanol, iso-butanol,
iso-amílico (3-metil-1-butanol + 2-metil-1-butanol), acetato de etila e acetaldeído foram determinados diretamente, sem concentração prévia da
amostra, por cromatografia gasosa (GC = Gas Chromatography), usando cromatógrafo a gás G-Crom, modelo GC 9000. Todas as análises, tanto das
curvas analíticas, quanto das amostras, foram feitas em duplicadas e quando apresentavam discrepância em triplicata. Em relação aos atuais
padrões de identidade e qualidade para a cachaça, estabelecidos na legislação brasileira, apenas 40% das amostras estão em conformidade com a
legislação em todos os itens analisados. O grau alcoólico real foi o parâmetro com maior índice de irregularidade apresentado pelas amostras, em
seguida, encontra-se o ácido acético. Os álcoois superiores (soma dos álcoois isso-butílico, iso-amílicos e propílico), o ácido acético e o acetato de
etila foram os componentes que apresentaram os maiores desvios padrão, refletindo as dificuldades enfrentadas pelos produtores em garantir a
qualidade e a padronização da bebida em todas as etapas da produção. O alto índice de amostras (60%) que se revelaram em não conformidade
com a legislação, em pelo menos um dos componentes analisados, compromete as exportações e dificulta o crescimento do mercado interno da
cachaça.
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RESUMO
Os hidrocarbonetos monocromáticos (HC) que são os constituintes mais solúveis e mais móveis da fração de algumas substâncias, como por
exemplo, da gasolina são os maiores responsáveis pela contaminação de solos, rios e mananciais. O método mais usado para a remoção e tais
poluentes é a adsorção utilizando o carvão ativado. O carvão ativado é um adsorvente microporoso, obtido de uma enorme gama de materiais
carbonáceos, tais como: madeira, hulha, lignina, açúcares, casca de coco dentre outros, pois este apresenta uma habilidade significativa para
adsorver componentes orgânicos de baixo peso molecular como o benzeno, tolueno e o p-xileno. Neste trabalho, utilizando um carvão ativado
pretendeu-se estudar o fenômeno de adsorção em carvão ativado a partir de soluções de benzeno (C6H6), tolueno (C6H5CH3) e p-xileno (C8H10)
por técnicas in silício, ou seja, verificou-se a adsorção dos mesmos sobre o carvão ativado via simulação computacional. Para isso, várias etapas
foram concluídas, desde os modelos das estruturas do carvão e dos poluentes até as simulações de dinâmica molecular. Usou-se um modelo de
carvão proposto na literatura e submeteu-se o mesmo a cálculos de dinâmica molecular, com método B3LYP/6-31G e campo de força PM3. As
cargas do carvão e dos poluentes foram calculadas com o programa Gaussian 09, cujo arquivos de saída foram convertidos para o formato
necessário para cálculos com AMBER 12. Também foram criados três complexos, um para cada poluente possibilitando o estudo da adsorção
separadamente em cada um e o modelo usado para simular a célula unitária foi representado em bicamada com diâmetro de poro de 20
Angstrons e 10 moléculas de poluente no interior e nas proximidades da célula. Para parametrização destes usou-se os campos de força PM3.
Estes modelos foram submetidos a cálculos de aquecimento até 298 K e dinâmica molecular durante 10 ns. Como resultados das análise ,
verificou-se que o fenômeno de adsorção sobre os hidrocarbonetos o mais efetivo foi sobre p-xileno.
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RESUMO
O aumento da atividade industrial tem como conseqüência a elevação dos níveis de metais tóxicos, como mercúrio (Hg) no ambiente. Estes metais
se acumulam nos tecidos dos animais e eventualmente, através da cadeia alimentar, são bioacumulados pelo homem, principalmente pelo
consumo de peixes e frutos do mar, os quais geralmente contêm maiores concentrações de Hg quando comparados a outros gêneros alimentícios.
A preocupação com a poluição ambiental por Hg tem intensificado a busca por métodos de detecção deste metal com boa sensibilidade analítica e
resultados de análise livres de contaminantes. O problema da perda de Hg por volatilização durante a digestão da amostra em alta temperatura
limita o uso de procedimentos de fusão e queima seca. Para evitar perdas, procedimentos de digestão através de micro-ondas utilizando várias
combinações de misturas de ácidos HNO3, H2SO4 e HClO4, têm sido amplamente utilizados. As principais vantagens da digestão por micro-ondas
são o tempo de digestão reduzido, baixa contaminação e perdas mínimas por volatilização. Devido a essas vantagens, a digestão micro-ondas está
se tornando mais amplamente utilizada nos laboratórios modernos de análise. Das várias técnicas analíticas disponíveis, a mais comumente
utilizada para detecção de Hg é a espectrometria de absorção atômica por vapor frio (CV-AAS), devido a sua facilidade de operação, alta
sensibilidade, e baixo custo operacional. No presente trabalho, foi desenvolvido um método analítico aplicando a digestão assistida por microondas usando uma combinação de HNO3 e H2O2 para a determinação de Hg em tecidos biológicos marinhos antes da detecção através de CVAAS. O método desenvolvido foi validado pelo LANAGRO Pará, de acordo com a Decisão 2002/657/CE da Comissão, o Regulamento (CE)
Nº333/2007 e considerando os limites máximos de Hg estabelecidos pelo PNCRC do Brasil, os quais são estabelecidos pela Coordenação de
Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, baseado nos valores descritos no Regulamento
(CE) n.º1881/2006. Validar os métodos analíticos constitui um pré-requisito básico dos laboratórios oficiais de controle de alimentos, pois é
através da aplicação de métodos validados de acordo com procedimentos e critérios comuns de desempenho que a qualidade e a comparabilidade
dos resultados analíticos podem ser asseguradas. A validação do método desenvolvido neste trabalho foi feita usando o músculo de peixe como
matriz. A linearidade e seletividade do método foram avaliadas através de curvas de solventes e de matriz de correspondência. Os dados foram
ajustados através do método dos mínimos quadrados ordinários. A distribuição dos resíduos foi avaliada através de testes de normalidade e foi
observada a distribuição homocedástica. Testes F e t de Student foram realizados para verificar o efeito da matriz sobre a curva analítica. A
linearidade foi demonstrada e os efeitos da matriz não foram observados entre a faixa de concentração 0,2 a 20,0 µgHg/L. A seletividade,
exatidão, precisão, limite de decisão, capacidade de detecção e limite de quantificação do método foram estabelecidos por ensaios com adição de
padrão a amostras brancas da matriz em estudo. A exatidão média obtida foi de 99,83 a 99,99% e os valores foram confirmados pela
quantificação, de 3,30mgHg/Kg (99,97%), no material de referência DOLT 3 (NRC/Canadá), cujo valor certificado é de 3,37± 0,14mgHg/Kg. A
recuperação do analito adicionado foi de 109,0% para a concentração de 500µg/kg e 107,0% para a concentração de 1000µg/kg. A precisão foi
definida pelo coeficiente de variação observado, estimado em condições de repetibilidade (5,7% a 8,6%) e em condições de reprodutibilidade (5,5
a 7,4%). O limite de quantificação experimental foi 10 µg/Kg. o limite de decisão e a capacidade de detecção obtidos foram 561,30 e 622,60µg/kg,
respectivamente. O procedimento de validação confirmou a adequação do método empregado.
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RESUMO
O distrito de Jaconé possui subdivisões e pertence parcialmente aos municípios de Saquarema (RJ) e Maricá (RJ). É uma região que possui um
exuberante ecossistema com vegetação típica de restinga, e praia com extensão de, aproximadamente, um quilômetro, com ondas fortes, sendo
ideal para o surf e pesca de linha. Possui uma lagoa com cerca de três quilômetros de área, de onde muitos pescadores retiram seu sustento.
Também é área de rochas sedimentares do tipo beachrocks, que foram identificadas por Charles Darwin, em 1832. Com o avanço da especulação
imobiliária e a crescente exploração dos recursos petrolíferos, surge neste local o projeto do Complexo Portuário de Ponta Negra, composto de
um porto, um estaleiro, para escoar a produção de petróleo e gás do COMPERJ. Tal complexo foi projetado para ser construído na margem direita
da praia de Jaconé, justamente onde se encontram as beachrocks. O objetivo do presente trabalho é determinar a percepção ambiental dos
moradores sobre a implantação do Terminal de Ponta Negra. O estudo da percepção ambiental foi feito através de formulários com questões
semi-fechadas. Foram entrevistadas 58 pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de 2014. Cada participante assinou o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na
pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram
considerados. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 61% dos entrevistados eram do sexo masculino; 25% estavam na faixa etária
entre 26 e 35 anos; 54% possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos; 36% possuíam ensino médio completo; 61% residem no local há mais de
dez anos; 58% das famílias entrevistadas eram compostas de 3 a 5 pessoas; 64% alegam que o local deve ser apenas turístico; 22% alegam que
existem pocas informações sobre o impacto ambiental da obra e 23% afirma saber sobre o projeto mas não entenderam o impacto que pode ser
causado; 45% das pessoas analisadas alegam que o projeto não tem nenhuma importância no incremento da economia local; 49% informam não
terem recebido informações suficientes sobre a obra e seus impactos; 96% afirmam que a obra impactaria de alguma maneira na qualidade de
vida; 90% acreditam que o local não suportaria uma obra de tal porte. A análise dos resultados permite concluir que população não foi
devidamente informada sobre a obra e seus respectivos impactos, que temem a perda da qualidade de vida e aumento da violência no local,
sendo portanto, em sua maioria, contra a construção do Terminal de Ponta Negra.
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RESUMO
O Rio de Janeiro é um dos cartões postais do Brasil e conhecido mundialmente por suas belas praias e paisagens naturais. Anualmente atrai
milhares de turistas que, por muitas vezes, reclamam da sujeira encontrada nas ruas. O presente trabalho teve como objetivo verificar a percepção
ambiental da população sobre as consequências do lixo urbano jogado em locais impróprios e que afeta os recursos naturais da cidade e a beleza
das paisagens naturais. O estudo da percepção ambiental foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 100
pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de maio e junho de 2014, no centro da Cidade do Rio de Janeiro. Cada participante assinou o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na
pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram
considerados. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 57% % dos entrevistados eram do sexo masculino; 37% estavam na faixa
etária entre 26 e 35 anos; 59% possuíam renda entre 1 e 3 salários mínimos; 40% possuíam ensino médio completo; 40% residem na Zona Norte
da cidade; 6% afirmam que a grande quantidade de lixo no chão deve-se à falta de lixeiras, 19% afirmaram jogar lixo no chão quando não
encontram local apropriado; 5% acredita que um programa de educação ambiental sobre assunto de nada adiantaria; 65% afirmaram ficarem
incomodados ao ver alguém jogando lixo no chão mas que nada fazem; 47% acreditam que a campanha do "Lixo Zero" por de trazer boas
mudanças e 25% alegaram que a campanha não funcionará; 61% dos entrevistados afirmaram nunca terem visto os fiscais da campanha; com
relação às multas aplicadas 25% afirmaram que são altas mas que não evitarão que a população continue a jogar o lixo no chão; 74% afirmam que
a população é culpada pelo lixo no chão contra apenas 1% que consideram os turistas culpados. A análise dos resultados permite concluir que
ainda existe um longo caminho a ser trilhado para que a população, de modo geral, tenha consciência sobre a importância de jogar o lixo no local
adequado. Também verifica-se que somente com a ampla divulgação da campanha "Lixo Zero" e com programas de educação ambiental é que a
sociedade terá consciência do problema.
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RESUMO
A água é definida como um dos recursos naturais mais importantes para a nossa espécie e, por este motivo, deveria ser o alvo de ações que
garantissem sua qualidade e disponibilidade a todos. Porém, esse não é o caso. Principalmente quando a qualidade é considerada, são inúmeros
os impactos ambientais sofridos pelos corpos hídricos existentes, envolvendo desde o despejo direto de resíduos até alterações ecológicas e físicoquímicas no ambiente natural. Quando se avalia a saúde de corpos hídricos, um dos pontos relevantes é o estado das margens, que pode ser um
indicativo do impacto sofrido pela área. Considerando esta problemática o presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado das margens do
rio Cotia (SP), avaliando o descarte inadequado de resíduos sólidos em três pontos com diferentes cenários de ocupação, incluindo sua variação
temporal e buscando determinar as fontes relacionadas a este acúmulo. Para tanto, foi realizada uma coleta para diagnóstico do cenário
(maio/14), seguida por coletas sazonais. No diagnóstico foram coletados 1.562 itens com massa aproximada de 247 kg, sendo a maior parte dos
resíduos, 64,14% itens de construção civil (n = 1.002, 229,00 kg), seguidos por plástico (29,38%, n = 459, 9.761 kg). O descarte ilegal de itens
associado à construção civil foi caracterizado principalmente no segundo ponto, localizado em uma área residencial, o que resultou no maior
acúmulo de resíduos observado. Este padrão se repetiu nos meses consecutivos de coleta totalizando a retirada aproximada de 6.443 itens,
correspondendo a 1.089 kg. Considerando a variação temporal nas últimas três estações de coleta (inverno/14, primavera/14 e verão/15) os
pontos 1 (próximo à reserva do Morro Grande) e 3 (lateral da rodovia Raposo Tavares) apresentaram baixas taxas de reposição de resíduos, sendo
estas de 1,2±2,5 itens e 2±3,4 itens respectivamente. Já para o ponto 2 o número médio de resíduos no período foi de 283,8 ± 542,2,
estatisticamente superior aos demais pontos (Anova multifatorial – tempo X pontos – GL = 8, F = 7.75 e p < 0,00001), refletindo novamente o
efeito do descarte ilegal e intencional de resíduos de construção. Esta é uma prática ainda frequente em muitos municípios em função do maior
custo associado ao descarte correto destes itens, e que torna áreas planas e abertas, como o caso de margens desmatadas de rios, pontos de
particular interesse. Porém, além perda de potencial cênico do rio e a desassociação da população vizinha pela quebra do elo afetivo com este
componente ambiental, estes resíduos, principalmente os mais leves e/ou menores, acabam sendo carregados principalmente por vento e chuva
para dentro do rio, contribuindo com o assoreamento de modo direto. Existe também uma contribuição indireta, já que plântulas e arbustos são
soterrados por estes itens ou são impedidos de se desenvolver no local. A remoção da vegetação nativa reduz a estabilidade das margens,
contribuindo com os desmoronamentos que também resultam em assoreamento e perda de saúde ecossistêmica, o que demonstra a importância
não só deste tipo de diagnóstico, mas de ações que contribuam com a reversão deste quadro.
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RESUMO
Os plásticos são um importante contaminante em todos os oceanos do mundo, porém, além dos resíduos maiores, ultimamente pellets de plástico
vem sendo cada vez mais observados em ambientes marinhos. Estes são pequenos grânulos (2-5 mm), geralmente na forma de um cilindro ou
disco, e que são vendidos como matéria-prima industrial. A contaminação por estes resíduos ocorre em função da perda acidental durante a
fabricação e/ou transporte chegando, eventualmente, em riachos e rios devido á drenagem superficial e sendo destes carregados para o mar.
Devido à sua baixa densidade, a maior parte destas partículas tende a flutuar, alterando as características do habitat preexistente. Este fato é de
particular importância para insetos oceânicos, para os quais a qualidade do habitat inclui a disponibilidade de locais de oviposição, recurso que
limita a reprodução e controla a abundância das espécies. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo descrever o uso de pellets
plásticos como sitio de oviposição por Halobates micans, uma espécie de inseto oceânico de superfície, discutindo o impacto deste fato na
abundância e dispersão da espécie. Para tanto, pellets plásticos depositados em praias do litoral baiano foram coletados e avaliados quanto à
presença e quantidade de ovos. A inspeção das massas de ovos presentes nos pellets revelou que cerca de 24% destes foram utilizados como sítio
de oviposição (variando de 0 a 62% dependendo da praia amostrada). Em média cada pellet apresentou 5 ovos (máximo de 48), com a maioria dos
ovos (63%) ainda contendo embriões em seu interior. Porém, a presença de cápsulas vazias (37%) indica que o uso deste tipo de resíduo é viável
pela espécie, e considerando que em áreas oceânicas substratos sólidos seriam uma limitação para a reprodução da espécie, é possível afirmar
que resíduos sólidos em ambientes oceânicos, principalmente os menos densos como estes pellets plásticos, provavelmente apresentam um
efeito positivo sobre a abundância da espécie ao contribuírem com o aumento de recrutas nestas populações. Outro ponto a considerar é a
dispersão, especialmente para esta espécie que não apresenta capacidade de vôo. Os embriões fixados aos pellets podem ser separados da
agregação de adultos e carregados para áreas distintas, atuando como uma fonte de recrutas para a criação de novas sub ou metapopulações.
Porém, se os indivíduos existentes forem todos componentes de uma mesma, e grande população, este seria mais um mecanismo de contribuição
para o fluxo gênico da espécie.
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RESUMO
A cidade do Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas 2016. Vários compromissos foram assumidos tanto no que diz respeito às obras necessárias para
a realização do evento quanto àquelas relativas à recuperação ambiental. As principais instalações dos Jogos Olímpicos Rio 2016: Parque Olímpico,
Vila Olímpica e Parque dos Atletas estarão no entorno de algumas lagoas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. As obras de despoluição no
complexo lagunar envolvem as lagoas de Jacarepaguá, Marapendi e Camorim. O presente trabalho teve como objetivo determinar a percepção
ambiental dos moradores do entorno da Lagoa de Jacarepaguá, mais precisamente na Vila Autódromo, no Bairro da Barra da
Tijuca/Jacarepaguá(Rio de Janeiro/RJ). O estudo foi realizado através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 50
moradores, escolhidos aleatoriamente, no meses de abril e maio de 2014. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de
um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. A análise dos
resultados revelou que 52% das pessoas analisadas eram do sexo masculino, 43% estavam na faixa etária entre 41 e 60 anos de idade; 38%
possuem o ensino fundamental incompleto e 43% afirmaram receber um salário mínimo; 39% alegam morar no local entre 5 a 10 anos seguidos
por aqueles que residem entre 11 e 15 anos (27%). Com relação aos problemas ambientais 70% alegam conhecê-los; 77% afirmam que o principal
problema é o despejo irregular de esgoto, seguido pelo lixo (13%). As principais consequências da poluição, de acordo com os entrevistados, foram
mosquitos (56%), mau cheiro (17%) e ratos (10%). A análise dos resultados nos permite concluir que o principal impacto na lagoa é o despejo de
esgoto "in natura" e que isto afeta a vida dos moradores do entorno. Mesmo a despoluição do local sendo um compromisso olímpico as obras não
foram iniciadas e mesmo que sejam a despoluição somente será concretizada após os Jogos Olímpicos de 2016.
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RESUMO
O crescente desenvolvimento socio-econômico apresentado pelo Brasil e também no Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos não foi
acompanhado devidamente pela ampliação da infraestrutura em geral, principalmente de transportes. As cidades brasileiras vêm sofrendo cada
vez mais com a imobilidade urbana de pessoas e cargas. Segundo o IBGE, o município de Belford Roxo tem aproximadamente 470 mil habitantes e
74 mil veículos. Em 2005 foram realizadas cerca de 700 mil viagens sendo perto de 300 mil as viagens por transporte coletivo e 40 por transporte
individual. O índice de mobilidade do município era de 1,79% e a taxa de imobilidade era menor que 50%. As principais viagens do município são
para estudar e trabalhar e em média tem duração de 50 minutos (PDTU, 2005). Para contribuir no planejamento e gestão desse problema esse
presente estudo aborda o uso das ferramentas de geotecnologias para construir, organizar, sistematizar e analisar dados e informações sobre
mobilidade urbana. Para isso, foi necessário identificar e entender as características e a infraestrutura do município, adquirir e/ou produzir
informações, organizar e sistematizar dados, estabelecer um sistema informatizado com banco de dados georreferenciado, espacializar as
informações geradas, analisar e avaliar políticas públicas relacionadas aos temas e estudar novas tecnologias e sua possível aplicabilidade. Pode-se
dizer que o estudo objetiva edificar uma base de dados georreferenciada da infraestrutura de transportes do município de Belford Roxo para
auxiliar na tomada de decisão dos atores envolvido no tema. Ao finalizar o levantamento da infraestrutura de mobilidade urbana pretende-se
disponibilizar os dados e informações na internet. Este sistema será organizado a partir da integração de informações alfanuméricas e
georreferenciadas do município de Belford Roxo. As características e os impactos decorrentes da atual rede de transportes no município serão
identificados, qualificados e georreferenciados, possibilitando uma melhor gestão e planejamento de projetos em esfera público e privada. Em
síntese, pode-se dizer que ao final do estudo espera-se um banco de dados georreferenciado da infraestrutura de transporte.
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RESUMO
Materiais nanoestruturados têm se difundido com sucesso ao longo dos últimos anos devido ao seu tamanho e propriedades incomuns,
resultando em um crescimento exponencial das atividades de investigação dedicadas à nanociência e nanotecnologia, o que tem estimulado a
procura por diferentes métodos que possam controlar as principais propriedades dos nanomateriais a fim de adequá-los para aplicações de alto
valor agregado. No final da década de 90 um método alternativo e de baixo custo foi proposto a partir da síntese hidrotérmica alcalina de
nanotubos. Baseando-se nesse contexto, o titanato nanotubular (TTNT) foi sintetizado hidrotermicamente a partir do TiO2 anatase, sendo
submetido a lavagem ácida pós-síntese em presença de ácido clorídrico 0,1 M atingindo um pH 1,5, seguida de filtragem a vácuo e secagem por 12
h em estufa, com o propósito de verificar o comportamento estrutural da amostra final. A amostra obtida foi caracterizada por difratometria de
raios X (DRX) em um equipamento da Shimadzu modelo XDR 6000 na forma de pó seco ou calcinada. As calcinações foram realizadas em presença
de ar, utilizando para isso um forno mufla, modelo EDG3P-S3000, com rampa de aquecimento de 10°C/min até temperaturas que variavam de 250
a 550°C por 2 h. Ao observar a influência que o tratamento de lavagem ácida exerce na estrutura do mesmo, conclui-se que a amostra alcançou
completa transformação de fase de TiO2 anatase para nanotubos de titânio, independente do tipo de lavagem pós-síntese submetida, o que indica
que os nanotubos foram formados ao longo do processo hidrotérmico e não durante a lavagem ácida. Os difratogramas de raios-x (DRX)
corroboram com a transformação completa do TiO2 anatase de partida em titanatos nanotubulares (TTNT), notando assim que as transformações
de fases só ocorreram a partir de 500ºC, sendo caracterizadas pelo alargamento do primeiro pico, bem como pelo surgimento de uma reflexão
adicional em torno de 34º(2θ). As distâncias interlamelares diminuíram de acordo com o aumento da temperatura de calcinação, sofrendo um
aumento acima da temperatura de 450ºC.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Exatas e Engenharias
Petróleo e Gás

256

Centro Exatas e Engenharias
Curso: Pós-graduação stricto sensu - Exatas e Engenharias
Titulo:

Caracterização morfológica por MEV dos cristais de carbonato de cálcio presentes nas conchas do gastrópode
Physa cubensis

Autor(es) Silvia Maria de Paula
E-mail para contato: moranelli@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): biomineralização, cristais, biomateriais, moluscos, MEV

257

IES: USP

RESUMO
Os organismos biomineralizantes têm chamado a atenção devido a elaborada arquitetura e a resistência mecânica dos seus arranjos cristalinos. A
conchas de moluscos estão entre os organismos mais investigados devido a variedade de estruturas cristalinas e polimorfos que podem ser
verificadas em suas carapaças. Dentre as classes de moluscos investigadas, os gastrópodes têm liderado as pesquisas direcionadas para a produção
de biomateriais, que possuem importantes aplicações na indústria e nas áreas médica e odontológica. A caracterização cristalográfica das
diferentes camadas das conchas, bem como suas propriedades físicas e químicas têm sido objeto de investigação devido a diversidade e
peculiaridade dos cristais que podem ser vistas em suas carapaças. O presente projeto teve como objetivo principal, a caracterização morfológica
das diferentes camadas da concha do molusco pulmonado Physa cubensis, que pertence à classe dos gastrópodes. Esse organismo atinge em sua
fase adulta cerca de 10mm. Para as análises, as conchas foram deixadas em NaOCl 40% (hipoclorito de sódio) por 2 horas e lavadas
exaustivamente com água destilada e secas à temperatura ambiente. Para acessar regiões internas das conchas, procedeu-se a uma
descalcificação parcial com HCl 0,1 mol/L (ácido clorídrico) em intervalos de tempo que variaram entre 1 e 5 minutos. As amostras foram
montadas nos “stubs” com cola de prata, cobertas com ouro e observadas no microscópio eletrônico de varredura com tensão aceleradora de 15
kV. Os resultados mostraram que a superfície externa de conchas com até 2 mm de altura mostraram-se recobertas por placas circulares em toda
sua extensão. Fraturas perpendiculares revelaram a presença de 5 camadas cristalinas a partir da superfície externa para interna. As camadas
estão organizadas como segue: 1) camada prismática, com prismas verticais de aproximadamente 1,5 µm de altura; 2) camada lamelar formada
por ripas arranjadas em eixos longitudinais; 3) camada com placas organizadas em colunas; 4) a disposição dos cristais é simétrica àquela da
camada 2 e 5) camada nacarada, superfície brilhante, com boa refletividade à luz, caracterizada por ondulações irregulares em conchas entre 0,5
mm e 2 mm e por tabletes poligonais empilhados. Erodindo-se a camada nacarada observou-se a presença de esferas com diâmetro de
aproximadamente 0,5 µm depositadas entre as camadas nacarada e lamelar. A partir das micrografías, foi possível concluir que a concha do
molusco investigado apresenta uma complexa micro-estrutura que resulta da deposição pelo próprio organismo, de um biomineral, constituído
por cristais de carbonato de cálcio intimamente ligados, com variações morfológicas nas diferentes camadas e organizações arquitetônicas
complexas. O estudo do processo da biomineralização evidencia que a compreensão dos mecanismos envolvidos na síntese dos cristais biogênicos
não é trivial; ainda há muito o que investigar, para que possamos sintetizar in vitro materiais com propriedades semelhantes às vistas nas conchas
dos moluscos.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Exatas e Engenharias
Pós-graduação stricto sensu - Exatas e Engenharias

257

Centro Ciências Jurídicas
Curso: Direito
Titulo:

A (i)legalidade da infiltração do agente policial e o flagrante prorrogado

258

Autor(es) Marianne Rios de Souza Martins; Vanuza Almeida Bezerra
E-mail para contato: mriosmartins@terra.com.br
IES: FESVV
Palavra(s) Chave(s): Flagrante prorrogado, Crime organizado, Lei de drogas. Agente policial infiltrado. Crime de prevaricação
RESUMO
A legalidade da infiltração policial por meio do instituto do flagrante prorrogado face às leis do crime organizado e a lei de drogas foi o cerne do
trabalho, analisando inclusive, a possibilidade de o agente infiltrado incorrer em crime de prevaricação. O flagrante prorrogado autoriza a não
ação do policial no momento do conhecimento do fato, mas a falta de uma legislação específica para tal ato, e os conflitos gerados entre leis e
conceitos doutrinários obscurecem a necessidade e os limites do flagrante prorrogado face ao Direito Brasileiro, uma vez que envolvem segurança
pública e garantias fundamentais. O aumento crescente da insegurança pública e a gigantesca proporção do crime organizado no país motivaram a
criação de leis como a 11.343/06 e 12.830/13 com o fim de buscar a garantia de uma efetiva prestação jurisdicional, mas resta saber se a opção
pela infiltração policial é segura e legal para o agente. Talvez ansiosos para diminuir a ação e proporção do crime organizado no país, nossos
legisladores deixaram lacunas que vão desde a tipificação de crime organizado à possibilidade de culpabilidade por crime de prevaricação por
parte dos agentes infiltrados. Dessa forma, a discussão em tese é relevante juridicamente, face às controvérsias doutrinárias e lacunas da lei para
uma melhor e segura aplicabilidade do instituto em questão. Para facilitar o entendimento, o artigo foi dividido em quatro itens. Primeiramente, é
importante identificar quais são os limites que definem a necessidade ou não da prática do flagrante prorrogado. A seguir, deve-se explorar quais
são os critérios de segurança geralmente adotados em face da proteção do agente. Em seguida, torna-se essencial avaliar, face à visão dos
principais doutrinadores do Direito Penal Brasileiro face ao flagrante prorrogado. E finalmente, se no caso do agente infiltrado cometer algum
crime em função da infiltração, se incorreria o agente em crime de prevaricação. A metodologia aplicada neste trabalho é de cunho bibliográfico,
pois se baseia na pesquisa em livros, repositórios de acórdãos dos nossos Tribunais, periódicos e artigos retirados da internet. Pode ser constatado
que o fenômeno da criminalidade organizada é antigo, e no Brasil, surge com o cangaço no sertão nordestino, seguido pelo ‘jogo do bicho’,
reconhecido como a primeira manifestação de criminalidade organizada no país. Com o advento da expansão do crime organizado e, surge a
necessidade de diferentes procedimentos para que se possa tentar combater este mal que se alastra. Nasce daí, a necessidade da infiltração
policial junto ao crime organizado, trazendo novos conceitos doutrinários como o flagrante prorrogado ou o flagrante diferido para tentar obter
resultados mais eficazes. Concluiu-se no que tange a legalidade ou não da infiltração policial e o flagrante prorrogado, constatou-se que flagrante
prorrogado tecnicamente não existe, sendo uma expressão adotada por doutrinadores para explicar o que na verdade vem a ser um mecanismo
investigativo. Ante o exposto, parece plausível afastar a questão da prevaricação, contanto que sejam mantidas a proporcionalidade e a finalidade
da infiltração e condutas do agente para que em caso de necessidade, sua defesa possa ser calcada na inexigibilidade de conduta diversa. Dentro
deste contexto, e insuficientes os meios de prova tradicionais, entende-se ser meio legítimo a infiltração de agentes policiais para a investigação e
instrução criminal, desde que respeitados os limites impostos pelos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo aplicada somente
quando atender a todos os requisitos e pressupostos do princípio da proporcionalidade presente em nossa Constituição Federal.
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RESUMO
Neste estudo busca-se apresentar de maneira ampla e completa a temática da aplicabilidade da novel redação dada ao art. 310 do Código de
Processo Penal alterado pela Lei n.º 12.403 de 2011 e analisar se a conversão em prisão preventiva deve ser feita, depois de esgotado a hipótese
das cautelares. O ponto crucial de discussão entre os operadores do direito em matéria criminal nos dias de hoje é em torno do caput do art. 310 e
a inaplicabilidade da nova redação dada ao dispositivo, ao passo que a novel norma ao disciplinar prisão, medidas cautelares e liberdade provisória
indica a vinculação do magistrado que deve decidir, a teor do caput do mencionado artigo pela segregação de um dos institutos previstos pelos
incisos. O teor do conteúdo instrumental desta lei editada com o objetivo do não encarceramento do individuo preso em flagrante; justificando-se
pela falência do sistema carcerário, superlotação dos presídios, custo/preso/mês, sobremaneira pela falência do sistema punitivo, como também
pela máxima da dignidade da pessoa humana e do primado da presunção de inocência que vieram na contramão do fadado instituto da prisão em
flagrante que há muito não tem real eficácia no país. É de se ter em mente que essa novatio legis altera vários artigos do diploma processual penal,
como por exemplo, o arbitramento da fiança; a criação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras alterações; criando como dever do
juiz a conversão do flagrante em medida cautelar e só em ultima analise em prisão preventiva se presente ao menos uma das causas autorizadoras
do art. 312 do CPP. O presente trabalho visa salientar a necessidade dos magistrados utilizarem as medidas cautelares criadas pela lei n.º
12.403/11, isolada ou cumulativamente, empenhando-se em não encarcerar o individuo preso em flagrante delito; tendo em vista que na prática
verifica-se a inaplicabilidade da norma do artigo 310 do CPP com sua nova redação. Utilizou-se de uma pesquisa de cunho exploratório com
procedimento técnico bibliográfico e documental, além de jurisprudencial. O primeiro capítulo tratou da nova Lei 12.403/2011 e seu objetivo, o
segundo capítulo do poder-dever do magistrado na novatio legis e no terceiro capitulo sobre a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do CPP,
com a nova redação dada pela lei 12.403/11. Pode ser constatado que com o Estado nasce o Direito e com este nasce a garantia individual da
convivência harmônica em sociedade. Ou seja, é o Direito que vem garantir à proteção de tudo aquilo que é importante para o homem, deste
modo ele atua por meio de normas de condutas gerais e da aplicação dessas normas em detrimento daqueles que atuam em desacordo com a lei,
aplicando as sanções correspondentes aos delitos e assegurando a ordem social do país. A par disso o que se concluiu é que a Lei n°12.403/11 de
maneira acertada especificou os pressupostos que haveriam de serem adotados na decretação das medidas cautelares, devendo estas serem
sempre adequadas ao caso concreto, para determinar a adoção de algum provimento cautelar e esta representa mais um instrumento do
movimento processual penal na tentativa de atualizar todo código e adequá-lo as novas disposições constitucionais. A bem da verdade, toda essa
ideologia de nada adianta se na prática o direito penal não caminhar paralelo ao direito constitucional e assim, com outras ciências, sua função
não se concretiza se não tiver os olhos voltados para os seus preceitos que ele próprio dispõe em relação às pessoas da sociedade, parte
integrante do tema proposto. Emoldurando assim, a tendência da intervenção mínima do Estado Penal, com real aplicabilidade da nova redação
do artigo 310 do CPP.
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RESUMO
A cooperativa, cuja finalidade é a prestação de serviços a quem deseja se unir a outras pessoas para exercer coletivamente uma atividade
econômica de proveito comum, é o tipo societário de características mais peculiares, por muitos definida como sociedade sui generis. Segundo seu
sistema operacional, de caráter ordinário, os associados agem por meio da ajuda mútua, acumulando suas capacidades individuais de trabalho,
produção ou consumo, visando à obtenção e partilha de resultados distintos do lucro. Nas últimas décadas, com o desenvolvimento econômico do
país, o cooperativismo brasileiro deixou de ser iminentemente rural e passando a prestar-se também para atividades econômicas urbanas. Além
disso, no mesmo período, houve a simplificação dos meios de formalização de pequenos empreendimentos e o surgimento de novas figuras
empresariais de caráter individual, a exemplo do Microempreendedor Individual e da Empresa Individual de Responsabilidade Individual. Surgiram,
então, cooperativas formadas por pessoas jurídicas em seus quadros sociais, o que persistiria em desatendimento à natureza dessas sociedades,
ante ao tradicional paradigma de que elas seriam constituídas essencialmente por pessoas físicas. Vislumbra-se, então, a relevância acadêmica do
estudo em torno de um problema: em que circunstâncias é permitido o ingresso de pessoas jurídicas ao quadro social de sociedades cooperativas?
Parte-se da hipótese de que a natureza jurídica dessas sociedades permite que seu quadro social seja constituído por pessoas jurídicas, exceto
quando objeto for o exercício de profissão. O objetivo geral, desse modo, é identificar as condições, circunstâncias e limites ao ingresso e a
permanência de pessoas jurídicas no quadro social de cooperativas. Os objetivos específicos são: a) entender os aspectos fundamentais das
cooperativas e suas relações com os associados; b) analisar as situações de permissão e proibição do ingresso de pessoas jurídicas no quadro social
de cooperativas; c) identificar as condições para o exercício de direitos e deveres pelas pessoas jurídicas associadas em cooperativas. Para
solucionar a questão, realiza-se uma pesquisa básica estratégica, bibliográfica, documental, descritiva e qualitativa, sob o método hipotéticodedutivo. Os resultados extraídos da análise do marco teórico permitem testar a hipótese. Inicialmente é abordado o conceito de atividade
econômica organizada e civil, bem como seus sujeitos, havendo uma reflexão acerca da oposição de interesses entre empresários e trabalhadores,
o que vem a ser contrastado com a relação entre a cooperativa e seus associados. Depois, realiza-se uma crítica da legislação específica das
cooperativas no que se refere às hipóteses previstas para a admissão das pessoas jurídicas, constatando-se o caráter excepcional dessa relação,
em oposição direta à ausência de proibição ou mesmo da previsão de limite quantitativo. Por fim, especulam-se as implicações decorrentes da
existência de pessoas jurídicas no quadro social de cooperativas, a fim de identificar os critérios de admissão e as condições de permanência para
o regular exercício de direitos e deveres dessas associadas. Conclui-se, então, que os objetivos da pesquisa estão atendidos, sendo confirmada a
hipótese. A pesquisa demonstra que não há óbice para que as pessoas jurídicas possam cooperar, sendo constatado que a excepcionalidade
prevista na lei para seu ingresso em cooperativas não impõe uma proibição, nem limita a um patamar numérico. A excepcionalidade, por outro
lado, representa uma barreira de proteção à ideologia cooperativista, evitando que a cooperativa se transforme num instrumento a serviço
puramente do capital ou da exploração desleal do trabalho. Cabe, portanto, aos profissionais incumbidos da interpretação, aplicação e expansão
do Direito Cooperativo, a definição de institutos jurídicos capazes de preservar a ideologia cooperativista, permitindo a modernização e o
desenvolvimento das sociedades cooperativas.
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RESUMO
As ditaduras brasileira (1964-1985) e argentina (1976-1983), implantaram um ambiente distante da democracia, do Estado de Direito e dos
Direitos Humanos. Ademais, foram instituídas a partir de golpes de Estado, protagonizados por corporações militares durante a Guerra Fria e
baseadas na ideologia da Segurança Nacional. Os processos de saída do regime foram lentos, graduais e marcados pela edição de leis de anistia e
pela promulgação de novas constituições democráticas. No entanto, as interpretações dadas às Leis de Anistia pelas Supremas Cortes de tais
Estados, foram diversas no que tange à incorporação de determinações internacionais relativas aos Direitos Humanos. Perante tal problemática, as
Leis de Anistia da Argentina (Lei 23.492/86 - e Lei 23.521/87) e do Brasil (Lei 6.683/79) figuram como o objeto da pesquisa. Elenca-se, em meio a
isso, um objetivo de ordem geral: comparar a interpretação da Lei de Anistia brasileira pelo Supremo Tribunal Federal(STF) em sede sobretudo da
Ação de Descumprimento de preceito Fundamental (ADPF) nº. 153 e das Leis de Anistia argentinas, já revogadas pela Suprema Corte argentina,
tendo como marco o caso Simón. Especificamente, a pesquisa tem por objetivos, o aprofundamento da pesquisa sobre a Arte como meio do
conhecimento e de construção do Direito, o que se dará a partir da análise comparada de filmes relacionados a ditadura, “La historia oficial” e
“Zuzu Angel”, bem como o debate analítico e crítico sobre o senso comum de que a ditadura brasileira foi menos gravosa que a ditadura argentina.
Os referidos objetivos se integram no intuito de averiguar a facticidade de uma hipótese: a interpretação da Lei de Anistia pelo STF destoa da
interpretação da Suprema Corte argentina por considerar, equivocadamente, crimes de “lesa-humanidade” como “crimes políticos”. Sua
gravidade, a contrário do que assentou a jurisprudência brasileira, consiste precisamente no fato e que foram praticados por agentes do Estado no
exercício de sua função pública, contra cidadãos no exercício de seus direitos políticos. Portanto, tais crimes não estão abrigados pelas Leis de
Anistia. Ademais, a plena incorporação da jurisprudência da Corte Interamericana e dos parâmetros protetivos internacionais pela Suprema Corte
argentina e a dificuldade do STF em atender determinações internacionais. O presente trabalho parte do marco teórico sociológico sistêmico de
Niklas Luhmann para a construção da interface Direito e Arte e das decisões das Supremas Cortes dos países. Destaca-se, ainda, que será utilizado
o método indutivo com base na revisão de material bibliográfico e cinematográfico.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

260

Titulo:

A carga dinâmica da prova no "novo" CPC: tensões entre velhos e novos paradigmas, em perspectiva empírica

261

Autor(es) Juliana Paschoal de Almeida Lima; Klever Paulo Leal Filpo; Pedro Henrique Novarini Baião Duarte
E-mail para contato: klever.filpo@yahoo.com.br
IES: UCP
Palavra(s) Chave(s): PESQUISA EMPÍRICA; ÔNUS DA PROVA; NOVO CPC
RESUMO
O Código de Processo Civil em vigor estabelece uma fórmula rígida para a distribuição do ônus da prova, com caráter imperativo em relação às
partes e ao magistrado: compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Contudo, o "Novo" Código, já sancionado e em período de vacância, acolheu o entendimento de alguns
doutrinadores que há muito faziam críticas a esta perspectiva estática. O argumento era de que, em determinados casos concretos, seria
impossível para as partes produzirem determinadas provas, o que poderia acarretar decisões injustas caso a regra acima explicitada não pudesse
ser flexibilizada pelo magistrado. Com a nova lei, caberá ao juiz atribuir o ônus de produção da prova àquele que, segundo o seu entendimento,
tenha melhores condições de fazê-lo em cada caso concreto. Essa regra já vem recebendo aplicação prática por parte de alguns magistrados,
gerando a possibilidade do juiz, em decisão fundamentada e observando o princípio do contraditório, distribuir o ônus da prova de modo diverso
do sistema convencional atualmente em vigor. Essa possibilidade vem sendo considerada, por muitos doutrinadores, um importante avanço na
processualística civil brasileira, destinado a promover um processo mais justo e equânime. Contudo, percebeu-se que não há uma unanimidade a
esse respeito. O presente trabalho trata dessa controvérsia entre os que defendem e os que se posicionam contrariamente a esse ônus dinâmico
das provas. Está baseado em pesquisa etnográfica que vem sendo realizada na Comarca de Petrópolis, RJ. Busca-se compreender, através de
análise empírica de natureza qualitativa – especialmente observações, entrevistas e estudo de casos – qual é a percepção dos magistrados e
demais atores do campo jurídico sobre a teoria da Carga Dinâmica da Prova nas Varas Cíveis; se já vem recebendo aplicação prática e, em caso
positivo, sob qual fundamento e como vem sendo aplicada. Busca-se compreender também a percepção dos atores do campo do direito,
especialmente os advogados, defensores e promotores. A finalidade da pesquisa é ampliar a compreensão sobre as implicações dessa inovação, o
que parece extremamente pertinente e oportuno. Trata-se de pesquisa que ainda está em andamento, mas que já vem evidenciando algumas
circunstâncias bastante interessantes e que merecem maiores reflexões. Uma delas é o confronto entre os velhos e os novos paradigmas do
direito processual. A possibilidade do juiz dinamizar a distribuição da prova representa um novo paradigma que promete interferir de forma
positiva nos processos. A despeito disso, um dos aspectos percebidos foi a dificuldade com que magistrados mais antigos na carreira têm
percebido essa inovação. Foi considerada representativa a fala de uma magistrada bastante antiga no tribunal, em entrevista, afirmando que não
tinha muito entendimento sobre o tema. Defendeu em sua fala a necessidade de existir um critério claro e objetivo, de prévio conhecimento das
partes, para a imposição do ônus da prova. Sustentou que a ausência de tal critério poderia enfraquecer o exercício do contraditório e causar
desequilíbrio entre as partes litigantes. Ela apresentou certa resistência em aplicar o novo modelo e afirmou que pretendia decidir sobre a
distribuição das provas à moda antiga pois, ao seu sentir, ela garantia maior segurança jurídica. Esse exemplo foi compreendido como um aspecto
interessante por explicitar a ausência de consenso acerca do tema. Simultaneamente, evidencia uma contradição entre a iniciativa legislativa de
ruptura em vista de velhos modelos e a dificuldade dos operadores em assimilar novos paradigmas de operação do processo, do sistema de justiça
e de administração de conflitos. Como se costuma dizer no campo da antropologia jurídica mudam-se as leis, mas as pessoas não mudam. Esse e
outros aspectos pertinentes serão explorados na continuidade da pesquisa.
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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo as hipóteses de perda do Mandato Parlamentar, enumerando taxativamente as hipóteses em que
o Deputado ou Senador torna-se incompatível com exercício de seu cargo. Nesse rol, o Legislador constitucional separou as hipóteses em que a
perda de mandato será declarada de ofício pelas mesas do Congresso e os casos em que os Parlamentares deverão votar sobre a cassação de seus
pares. Um ponto importante de se observar nessas hipóteses numerus clausus é que acontece uma aparente antinomia jurídica, na medida em
que entre as hipóteses está presente a perda de direitos políticos, na qual a cassação do mandato será declarada pela respectiva Casa, e também a
condenação criminal transitada em julgado, hipótese em que os parlamentares deverão decidir sobre a perda de mandato. O aparente conflito
jurídico acontece devido ao fato de a sentença criminal transitada em julgado ser uma das hipóteses de perda de direitos políticos presentes na
Carta Magna. A questão se tornou muito debatida após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Penal (AP) 470, apelidada de
Mensalão. O fato se torna controvertido na medida em que, durante o julgamento da citada AP, o STF havia entendido que a perda de mandato
seria consequência da própria condenação, todavia, durante o julgamento da AP 565, do Senador Ivo Cassol, mudou seu entendimento,
concluindo que o Congresso Nacional deveria resolver sobre a perda de Mandato. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva uma maior
compreensão dos efeitos da sentença criminal transitada em julgado ao parlamentar federal, fundamentando-se na Constituição Federal e
analisando o posicionamento do STF sobre o assunto, apresentando as divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Ela parte das interpretações da
Suprema Corte em diferentes períodos, e chega aos dias atuais, descrevendo como é o posicionamento dos Ministros diante de diferentes casos,
qual o entendimento majoritário em relação a perda de mandato e qual a hermenêutica constitucional utilizada para julgar tais casos. Além disso,
traz posicionamentos doutrinários relevantes acerca do tema, comparando-os com o posicionamento do Pretório Excelso. Para o presente
trabalho foi utilizada somente pesquisa bibliográfica, com explicações embasadas em livros, artigos, periódicos, jurisprudência, além de pesquisa
na internet. Classifica-se como uma pesquisa analítica, envolvendo um profundo estudo de informações, utilizando-se o método qualitativo e o
método histórico-analítico, ao investigar e analisar as sentenças da Suprema Corte brasileira. Auxiliando, pois, o leitor no processo de
compreensão da jurisprudência do STF e sua interpretação sobre a extinção do mandato parlamentar em caso de condenação criminal transitada
em julgado. Com a análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, percebe-se um impasse ao decidir sobre o tema mas, apesar de não serem
unânimes, as últimas decisões do Pretório Excelso foram no sentido de que em caso de condenação criminal transitada em julgado, se a perda de
direitos políticos não for decorrência da sentença, a pena não for superior a 4 anos e o crime não for contra a Administração pública, o
parlamentar deverá ser processado por sua respectiva casa, que decidirá sobre a perda de mandato. Caso contrário, o Supremo apenas
comunicará a respectiva casa do parlamentar, que decretará a perda do mandato. A doutrina majoritária entende que a deliberação pelas casas do
Congresso Nacional sobre a perda de mandato de parlamentar condenado criminalmente constitui uma prerrogativa essencial da função. Logo,
ficando a cargo do parlamento decidir sobre o exercício da função de seus membros, conserva-se o princípio da continuidade do Mandato.
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RESUMO
Cada profissional executa seu trabalho por meio de diferentes instrumentos. O instrumento do advogado é a palavra. Palavra essa, escrita e falada
em nível culto, claro, preciso, conciso, harmônico e estético, devendo o seu operador demonstrar capacidade para se expressar com grau de
formalidade adequado ao assunto e a seu interlocutor. A presente pesquisa considerou que, assim como outros profissionais, os operadores do
direito fazem uso de jargão específico, linguagem que muitas vezes incomoda os leigos tanto quanto a própria morosidade dos processos. Uma
característica marcante da linguagem jurídica é o seu caráter altamente persuasivo. É por meio dessa linguagem, na relação do contraditório, que
o profissional do Direito interage com o outro na tentativa de convencê-lo de uma tese, ou seja, a linguagem jurídica é revestida de
intencionalidade: quando produz textos argumentativos, o faz para alcançar determinado objetivo. Posto isso, justifica-se a busca, por parte do
profissional de direito, de uma melhor elaboração de seu discurso com vistas a torná-lo mais persuasivo e atrativo. A principal situação-problema
desta investigação consiste em apurar se a metáfora constitui uma importante característica do discurso persuasivo, em virtude de sua capacidade
de mediação entre os meios conscientes e inconscientes de persuasão, ou seja, entre a cognição e a emoção, com o intuito de criar uma
perspectiva moral sobre a vida. A metáfora, sem dúvida, é capaz de influenciar as crenças, as atitudes e os valores, em virtude de sua capacidade
de ativar relações emocionais inconscientes entre o domínio fonte e o domínio alvo, de forma que se possa transferir associações negativas ou
positivas do primeiro para o segundo. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, visa a sustentar que a metáfora, antes
concebida como simples figura de linguagem, é, na verdade, um instrumento essencial para a compreensão de mundo, ou seja, a metáfora deve
ser compreendida, especialmente na área jurídica, como uma figura, essencialmente, de pensamento. As conclusões desta pesquisa, portanto,
apontam para a convicção de que a metáfora deve deixar de ser abordada apenas no âmbito da linguagem para o ser, primordialmente, no âmbito
cognitivo. É possível afirmar que não se trata de um uso especial da linguagem literária, mas sim de um recurso retórico típico da linguagem
cotidiana que permeia todo o tipo de interação, utilizado não por indivíduos dotados de especial talento intelectual, mas sim por todos os falantes
da língua. Na área jurídica, esse recurso retórico ganha especial relevo e função persuasiva. Portanto, a metáfora ajuda a entender conceitos
abstratos que podem ser, por um lado, difíceis de serem entendidos literalmente, mas, por outro, são fundamentais para o funcionamento da
mente humana. Sem a atuação constante da metáfora, enfim, o pensamento seria impossível. Ainda com amparo na metodologia bibliográfica, foi
possível concluir que a linguagem desempenha um papel central na teoria da metáfora conceptual, na medida em que é por meio dela que a
metáfora determina não só uma forma de expressar o real, mas, também, de construí-lo, algo indispensável para quem busca – como no Direito –
a verossimilhança muito mais vezes que a verdade real. Dessa forma, o operador do direito pode fazer uso da linguagem de forma a direcionar a
compreensão de seu interlocutor da maneira que melhor lhe convier, focalizando determinados aspectos e impedindo que outros, inconsistentes
com a metáfora proposta, sejam considerados. Cabe ao interlocutor assumir uma postura mais crítica no sentido de entender que determinado
conceito está sendo apenas parcialmente estruturado, o que nem sempre é uma tarefa fácil, mas necessária, particularmente na posição de um
magistrado, que dará a prestação jurisdicional mediante apresentação de evidências e de argumentação jurídica, mas sempre movido pelo livre
convencimento motivado.
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RESUMO
O Liberalismo introduziu uma nova forma de pensar e de sentir o homem. Este deveria ser titular de direitos e por isso não poderia estar mais à
mercê de um poder arbitrário e desumano que empregava perseguições religiosas e restrições. No entanto, ao revés do que aconteceu no
chamado Estado Liberal, em que o cidadão se preocupava com as suas garantias frente ao Estado intervencionista porque se via como um objeto,
hoje o cidadão também se preocupa com suas garantias, mas baseado em outro fundamento: agora não se vê como um objeto, mas sim como
vítima, passando a requerer um aumento da segurança. Do mesmo modo, a criação dos novos riscos, inerente a uma civilização que se quer
avançada em termos tecnológicos, tende a não mais limitar o poder punitivo do Estado diante de uma efetiva lesão grave de um bem jurídico
importante e carente de tutela penal; com isso, o Estado tende a aumentar seu poder repressivo, infligindo muitas vezes princípios básicos de um
Estado que se quer garantidor, formando-se um paradoxo. De um lado, cidadãos querendo segurança e abrindo mão cada vez mais de sua
liberdade e, do outro, o Estado “garantidor”, cerceando cada vez mais as liberdades, ultrapassando os limites impostos pelos vários princípios e
gerando uma grande insegurança jurídica. Com a problemática posta, o presente estudo adotou o método dedutivo no qual foi possível observar
que: a utilização de leis penais em branco, sem um parâmetro a ser seguido, infringem o Princípio da Legalidade; a inclusão desenfreada de leis
que, inúmeras vezes possuem conteúdo vago e impreciso, violam o Princípio da Legalidade e da Intervenção Mínima; a proliferação dos delitos de
perigo (abstrato e concreto), elevando-se os atos preparatórios à delitos, causando, assim, uma violação ao Princípio da Intervenção Mínima; uma
mudança no conceito de bem jurídico, que cede aos interesses individuais em prol dos interesses coletivos, buscando uma nova fundamentação;
diante dessas alterações, a pena tende a ser mais elevada e fator de exclusão, mas nem por isso mais eficaz e o Direito Penal tende a descer o
gráfico da pirâmide e converter-se em prima ratio da sociedade.
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RESUMO
As fundamentações das decisões judiciais de prisão preventiva em sede de Habeas Corpus foram modificadas com o advento da Lei 12.403/2011?
As medidas cautelares alternativas estão sendo utilizadas? Houve modificação na forma de fundamentar as prisões decretadas? O método
utilizado foi indutivo. A coleta de dados foi feita a partir do site www.tjal.jus.br. Nos dois links de jurisprudências atuais (a partir de 2011) e
jurisprudências antigas (até 2010). Os de 2010 foram coletados todos os acórdãos de tráfico de drogas no total de 16, por meio das palavras
chaves de busca – prisão preventiva. O total de acórdãos de tráfico de drogas catalogados em 2011 foi de 56. Após a catalogação e separação do
universo de decisões a amostra que trata do crime de tráfico. Foi feita a leitura de todos os acórdãos catalogados. O objetivo geral era analisar se
com o advento da Lei 12.403/2011 a política criminal – forma de fundamentar as decisões de prisão - em relação ao crime de tráfico de drogas
mudou. Se ao invés de decretar prisão os desembargadores estão aplicando medidas alternativas à prisão. O Objetivo específico era identificar nos
acórdãos as principais formas de fundamentação. Como resultados parciais encontrados, destaca-se que no ano de 2010 e 2011 – a
fundamentação – para garantia da ordem pública como principal forma de fundamentar – argumento fático usado na maioria dos julgados é a
quantidade de droga apreendida – que varia entre 2kg de maconha, 51 pedras de crack, dentre diversos outros parâmetros encontrados. Para 2Kg
ou 100Kg, 55 pedras ( tudo é considerado grande quantidade) e são atribuídas a mesma cautelar – prisão. Credibilidade da justiça para justificar a
manutenção da prisão; que a acusação de crime de tráfico e a apreensão de grande quantidade de droga, por si só, já demonstra a tendência
criminosa do processado. Nos julgados do ano de 2010 não há menção doutrinária. Apenas, colaciona jurisprudência do STF e STJ. Em 2011,
poucos julgados apontam doutrina e a fundamentação é feita com base em texto de lei e jurisprudência STF e STJ. A primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação, na maioria dos acórdãos não são suficientes para decretar a soltura dos pacientes. Excesso de prazo, um
dos principais pedidos feitos nos HC, em regra é justificado pelos desembargadores pela complexidade do crime ou pela aplicação da súmula 52
STJ. Vários julgados apontam a vedação legal da liberdade provisória no crime de tráfico. Em 2010, todos os HC foram denegados. No ano de
2011 – dos 56 HC analisados, apenas 9 foram concedidos. A forma de fundamentar se manteve – 54 para garantia da ordem pública; 2 acórdãos
para conveniência da instrução criminal; apenas 2 acórdãos mencionam o artigo 319, as medidas cautelares alternativas à prisão não foram
aplicadas em nenhum dos acórdãos entre maio e dezembro de 2011. As Conclusões parciais apontam que as medidas cautelares diversas da prisão
não estão sendo aplicadas pelos desembargadores do TJ/AL;e a prisão preventiva continua sendo a regra do sistema penal, o que revela a sua
eficiência repressiva.
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RESUMO
A presente pesquisa é resultado de reflexões a respeito da degradação ambiental provocada pelas lavagens de carros no Município de
Macapá/Amapá/Brasil, relacionando-a com a esfera jurídica através do Direito Ambiental e com olhar voltado para o meio ambiente artificial
(urbano), a pesquisa tornou-se possível mediante a aplicação de posicionamentos teórico-metodológicos tendo como alicerces os escritos de
Fiorillo, Fuhrer, Milaré, Barbieri, Antunes, e Gil; e como instrumento jurídico a CRFB/88, a Lei complementar nº 010/98 que instituiu o Código de
Postura do Município de Macapá e a Lei Complementar nº 026/2004, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do
Município de Macapá Macapá/Amapá/Brasil. No que concerne ao objetivo proposto, trata-se de uma pesquisa exploratória: tecnicamente à
pesquisa é um estudo de caso desenvolvido com observação direta das atividades poluentes do grupo estudado. O campo de pesquisa escolhido
foi o perímetro urbano situado na Rua Hamilton Silva entre as Avenidas Pedro Nazarino e Clodóvio Coelho no Bairro do Trem. A metodologia
aplicada para obter êxito no estudo em tela foi uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema em foco, bem como entrevistas e aplicação de
questionário e também uma pesquisa de campo em lócus. A pesquisa esta dividida em três fases: leituras teóricas, pesquisa de campo, e análise de
dados. Ao termino destas três fases do desenvolvimento, observou-se que essa prática poluidora envolve, além das questões ambientais, questões
sócio-culturais e econômicas. Vale frisar que o trabalho aponta como fatores preponderantes para essa degradação ambiental, a falta de uma
fiscalização rigorosa pelos órgãos competentes, a falta de legislação própria ou a ineficácia da legislação atual. Por fim, a pesquisa aponta
caminhos para esse debate que é inédito até o presente momento, destacando que a falta de uma fiscalização rigorosa pelos órgãos competentes
é o principal fator que sustenta essa prática nociva à sociedade.
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RESUMO
Este trabalho aborda a realidade dúbia existente no sistema nacional de adoção, caracterizada pelo fato de que, ao mesmo tempo em que há uma
enorme quantidade de pretendentes à adoção e um número significativamente menor de crianças a serem adotadas, essa demanda não consegue
ser suprida ou tão pouco amenizada face a existência de fatores intrínsecos à norma. Claramente, o sistema consegue captar um grande número
de pretensos adotantes, sem todavia transformar essa quantidade em adoções efetivas perante o ordenamento jurídico. Por objetivo, nesta
pesquisa, busca-se analisar de que forma se processa a disparidade entre o perfil das crianças inscritas no cadastro de adoção e o perfil desejado
pelos indivíduos que aguardam para adotar. A dificuldade não se encontra, como sugere a crença popular, no aspecto racial considerando a
tendência nacional de composição híbrida das famílias brasileiras. Objetiva-se ainda debater a chamada adoção tardia, que numa análise
preliminar é ínfima e denota a condição em que a criança é adotada com mais de três anos de idade e geralmente encontra-se na situação de
disponibilidade por fatores e circunstâncias diversas, tais como o abandono tardio, a dificuldade na proteção e ainda os casos em que há
destituição do poder familiar. Outro objetivo reside na abordagem acerca da adoção de grupo de irmãos, considerando que cada vez é maior o
número destes casos. A quantidade dos pretendentes que aceitam esses grupos é diminuta (atualmente são apenas 7.216 cadastrados),
comparada à quantidade total desses pretendentes habilitados a receber as crianças (33.612 cadastrados). A própria norma se mostra resistente a
isso quando expõe em seu Estatuto da Criança e do Adolescente que deve ser evitado o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. A
metodologia de pesquisa deste trabalho encontra base no próprio cadastro institucional do Conselho Nacional de Justiça além dos teóricos e
jurisprudência que vem se consolidando acerca do tema. Preliminarmente pode-se apontar que há questão distinta à norma, que se processa não
no comportamento dos adotantes, uma vez que estabelecem um perfil da criança que desejam adotar e sim na prática não consensual da adoção.
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RESUMO
O presente trabalho procura discutir a interpretação da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho à luz da dignidade da pessoa humana,
fundamento da CRFB/1988. Após um longo período sob a égide de um sistema ditatorial, a Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova
ordem jurídica preocupada com o bem-estar de seus cidadãos. Neste sentido, não há lugar para tratamento desigual e discriminação, de acordo
com o disposto na Constituição da República de 1988. Ademais, a dignidade da pessoa humana é levada ao status de mandamento nuclear do
ordenamento jurídico brasileiro vigente. Embora cediço que o contrato de trabalho pode ser dissolvido por qualquer uma das partes e a qualquer
tempo, respeitadas as previsões legais, decorrente do direito potestativo de ambas as partes, há determinadas situações em que a dispensa será
considerada inválida. Neste sentido, o TST editou a Súmula 443 que procura assegurar àqueles empregados portadores do vírus HIV ou de doenças
graves equiparadas o direito a uma vida digna e a não discriminação. No entanto, a interpretação da referida súmula tem dividido opiniões. A
dispensa discriminatória será considerada inválida e o empregado dispensado deverá ser imediatamente reintegrado. Sustentam alguns teóricos
que a referida súmula criou hipótese de estabilidade para os empregados que aí se enquadram e criou uma obrigação negativa para o
empregador, além de ferir o direito à ampla defesa. Por outro lado, a referida súmula também é criticada por dispor que cabe ao empregador, e
não ao empregado, o ônus da prova, ou seja, cabe ao empregador provar que a despedida não foi arbitrária, mas baseada em justa causa. É certo
que raramente o empregado portador de doença grave irá divulgar ao empregador a sua condição, mas há de se reconhecer que a vida destes é
tão estigmatizada que não se espera que aquele que é afetado por doença grave divulgue tais detalhes de sua vida pessoal. É preciso ponderar
para avaliar a real situação posta ao Poder Judiciário. É cediço que o Judiciário, mediante posicionamentos sumulados, vem ocupando a função
legiferante do Poder Legislativo quando estatui regras a serem cumpridas, mas, se assim o faz, não seria por falta de um Legislativo mais
operante? Embora as críticas à Súmula 443 do TST sejam construtivas e fundamentadas, é plenamente factível ao empregador provar, se for o
caso, que determinada despedida não foi discriminatória, mas fundada em justo motivo de ordem técnica, disciplinar, econômica ou financeira,
por exemplo. Ao empregador cabe provar que não houve dispensa discriminatória ao tomar conhecimento de que o empregado é portador de
SIDA ou de outra doença grave. Levando-se em consideração o nível de preconceito e discriminação que acompanham a notícia de que um
empregado está acometido por uma doença grave, mostra-se razoável gerar uma presunção de dispensa discriminatória, a qual pode ser afastada
por prova em sentido contrário. Conclui-se, desse modo, que o TST atento a questões humanitárias e buscando proteger o trabalhador do estigma
de portador de doença grave ou de HIV, editou a súmula 443 em respeito à dignidade da pessoa humana – corolário da Constituição Brasileira de
1988. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é
exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise jurisprudencial.
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RESUMO
O presente projeto visa analisar o ponto de vista do Direito a cerca da diversidade e da liberdade de escolha de gênero de identidade do cidadão.
Com o intuito de esclarecer a complexidade do tema, em contradição com a sociedade atual pré-estabelecida, com seus paradigmas e o confronto
deste com os direitos humanos. À luz das ciências sociais e humanas, na qual o Direito se enquadra, propõe-se por meio deste trabalho uma
reflexão sobre os direitos humanos aplicados às questões de homossexualidade. Para realizar esta pesquisa, levou-se em consideração a história
da diversidade sexual, como ela foi aceita e vista pelas sociedades contemporâneas e antigas. Obteve-se, como resultado destes estudos, a
compreensão de que o Direito como ciência social tem contribuído para a não estigmatização da diversidade sexual, combatendo tipos de
discriminação e violências contra aquele nicho social, e opondo-se aos conflitos sobre escolha de gênero de identidade e a discussão política sobre
o mesmo que vem ocorrendo no país, por exemplo, no incentivo para a intervenção da “cura gay". Em oposição às polêmicas e discriminações, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ainda reforça que a conduta do profissional da área do Direito deve seguir os preceitos éticos
da profissão e ser sempre em zelo à garantia da promoção dos direitos humanos. Afirma, ainda, que faz parte da ética do advogado o respeito à
livre orientação sexual dos indivíduos e o combate às realidades preconceituosas. O foco do Direito como um todo não está na descoberta ou não
de patologia existente nesse tipo de discussão, ou na homossexualidade em si, mas no garantir o direito a igualdade e a liberdade dos cidadãos. É a
luz dos princípios do Direito e do conhecimento cientifico que essa discussão volta a ser centralizada e focada no homossexual como pessoa,
portanto merecedora dos direitos humanos. Compreende-se nesse estudo que em geral os papéis sociais de gênero relacionam-se com o conjunto
de comportamentos associados à masculinidade e feminilidade, ou seja, a ideia da homossexualidade refere-se não apenas a uma condição, mas
sim á um papel social. E esse processo de formação de gênero de identidade obriga que cada um assuma o seu lugar específico dentro da
organização social já estabelecida. A Psicanálise entende a homossexualidade como uma vicissitude pulsional perversa, dessa forma compreendese essa terminologia dentro dos âmbitos científicos como condizentes com o desvio que a pulsão sexual se faz, sendo assim tal condição não tira o
mérito do individuo ter seus direitos garantidos de amar, se expressar, ir e vir, e ainda desejar seu objeto de prazer mesmo que esse seja do
mesmo sexo. A partir do estudo de todo esse contexto, entendemos que se faz necessária uma análise social para repensar as medidas que estão
sendo tomadas em relação ao tema, e, sobretudo o tratamento que os lideres políticos, religiosos e profissionais da Saúde e do Direito repassam
para esta classe da população. Haja vista que esses têm o poder de influenciar a massa através de importantes fatores, como: a Mídia, o Judiciário
e a Saúde.
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RESUMO
O presente estudo se propôs a refletir como as categorias do Direito Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável podem contribuir para
promoção da Educação Ambiental em assentamento de Reforma Agrária no Estado Amapá, contribuindo para preservação e conservação do
ambiente. A Educação Ambiental é o instrumento de mediação dos sujeitos da pesquisa com o meio ambiente, fator que pode refletir na melhoria
da qualidade de vida dos assentados. A hipótese que norteou o estudo foi Educação Ambiental por meio de ações educativas não formais pode se
configurar em meio estratégico de mobilização e participação social no enfrentamento dos entraves socioambientais dos projetos de
assentamento instituídos por reforma agrária no Amapá. A Linha de Pesquisa que estruturou a investigação está pautada no Meio Ambiente e
Políticas Públicas. O locus da pesquisa foi um assentamento rural instituído por reforma agrária, denominado Projeto de Assentamento Nova
Canaã, localizado no Município de Porto Grande (AP). A base metodológica que norteou a pesquisa encontrou fundamento no método etnográfico
com abordagem qualitativa e dialógica. A fundamentação teórica buscou referências do Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e
Educação Ambiental numa visão interdisciplinar e holística. A partir da fundamentação teórica proposta se construiu uma reflexão fundamentada
nas interfaces da Educação Ambiental, relacionando-a com a esfera jurídica por meio do Direito Ambiental e com a perspectiva conservacionista e
preservacionista do Desenvolvimento Sustentável. O instituto jurídico da Reforma Agrária se apresentou importante e foi analisado a partir do
contexto nacional, buscando relação com o meio ambiente e Educação Ambiental. O estudo desta temática se faz pertinente pelo fato de os
assentamentos se configurarem em uma política pública com objetivo de redistribuição da terra para atender a reforma agrária e a legalização
fundiária dos sujeitos envolvidos. A apresentação e análise dos dados teve por base o sócio-interacionismo de Bakthin. Os dados foram coletados
por meio de observação direta e entrevista com aplicação de questionário semiestruturado. Os dados apresentados foram importantes para a
caracterização dos aspectos social, econômico e institucional do objeto de estudo. Informações relevantes para diagnóstico de uma futura ação
interventiva junto à comunidade. A presente pesquisa não se pautou em apenas a identificar as situações-limites impostas à comunidade
assentada, mas instigá-la a agir sobre elas. Nesse sentido a proposta de uma ação interventiva se fez necessária. Essa proposta de intervenção foi
planejada e realizada por meio de uma sequência didática. O suporte teórico da referida proposta de intervenção encontrou fundamento nas
categorias freireanas: situação-limite, ato-limite e o inédito viável. Propostas insculpidas nas obras Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da
Esperança de autoria de Paulo Freire. Com o presente estudo, e por meio da formação em Educação Ambiental oferecida à comunidade assentada
pode-se conjecturar que a comunidade se reconheceu como capaz de reivindicar direitos e assumirem-se atuantes naquele contexto social. Além
disso, considerou-se não ser possível construir uma proposta em Educação Ambiental sem promover reflexões diante das condições
socioambientais em que o sujeito está imerso. O que deu ensejo à confirmação da hipótese norteadora da pesquisa.
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RESUMO
As técnicas de conciliação, que são ensinadas em cursos para os conciliadores, devem ser aplicadas em uma sessão de conciliação no Juizado
Especial Cível tendo as partes o seu pleito, a questão do seu problema que foi levado ao judiciário, resolvido satisfatoriamente. Este trabalho se
enquadra na linha de pesquisa de “Direito e Contemporaneidade” por se tratar de técnicas utilizadas pelo operador do direito na resolução de
conflitos de interesses dentro da conciliação no Juizado Especial Cível. Os fundamentos de metodologia desta pesquisa são baseados nos
entendimentos doutrinários, ainda realizou-se o método indutivo de casos reais por meio de pesquisa campo quantitativas, na qual foram
coletados documentos primários, que se deu em forma de questionário traduzindo as opiniões dos entrevistados em dados estatísticos para,
assim, poder classificá-las e analisá-las. Esta pesquisa procura solucionar a seguinte questão: As técnicas de conciliação têm sido aplicadas no
Juizado Especial Cível de modo a proporcionar a satisfação dos litigantes? Para que seja possível uma resposta a esta questão precisou ser
investigado alguns aspectos específicos das técnicas aprendidas no curso de capacitação para os conciliadores dentro do Juizado Especial Cível de
Samambaia-DF. A pesquisa se deu no período de 22 de setembro de 2014 a 01 de outubro de 2014, na sala de conciliação do 1º Juizado Cível de
Samambaia – DF, tendo oitenta participantes no total que foram entrevistados, sendo que dez participantes eram conciliadores que concluíram o
curso de capacitação, vinte e cinco eram autores, dez participantes eram réus, vinte eram advogados, doze eram prepostos, um era estagiário e
outros dois compreendiam síndicos de condomínios. A pesquisa de campo realizada dentro das salas de conciliação no TJDFT demonstrou que o
conciliador criou uma perspectiva muito boa em relação ao curso de capacitação, sendo que oitenta por cento dos pesquisados acreditou estar
preparado na primeira sessão de conciliação após o curso. Foi questionado ao conciliador quais as possíveis dificuldades na aplicação das técnicas
verificando que o resumo feito após as partes falarem é o mais complicado devido ao fato do conciliador ter de falar de modo neutro não dando a
entender preferência por alguma parte. A maioria dos conciliadores afirmam que as técnicas de conciliação têm sido aplicadas de fato em
audiência. Quanto as parte interessadas no processo, que participaram da pesquisa, sessenta e seis por cento das pessoas que procuram o
judiciário tem o ensino superior incompleto, completo ou é pós-graduado. As partes foram questionadas a respeito do modo de apresentação do
conciliador, o rapport desenvolvido por ele e seu controle emocional juntamente com a confiança demonstrados para as partes e o resultado foi
excelente, os três quesitos tiveram boa avaliação o que significa que o conciliador vem, aplicando as técnicas em audiência. Segundo os itens de
início e durante a sessão de conciliação os resultados das opiniões pesquisadas se deram de modo a confirmar que a utilização das técnicas tem se
dado. A boa satisfação da parte tem acompanhado a quantidade de acordos homologados dentro da conciliação no Juizado Especial Cível de
Samambaia-DF. Com essa pesquisa foi cumprido o objetivo de saber que as técnicas de conciliação do curso de capacitação para conciliadores têm
sido efetivamente aplicadas nas sessões conciliatórias, mesmo não sendo aplicadas de forma fiel ao que foi ensinado no curso e sim como cada
conciliador entende necessário o que se deva aplicar das técnicas em cada sessão em que preside. Sempre, objetivando que ambas as partes no
processo tenha a satisfação de se resolver da melhor forma o problema que as levaram ao Judiciário é que o conciliador vem aplicando as técnicas
de conciliação que aprendeu no curso de capacitação.
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RESUMO
A pesquisa, que se desenvolve através de trabalho de campo e contrasta dados empíricos com pesquisa bibliográfica, investiga a construção do
significado da categoria “interesse público intransigível” no âmbito da Administração Pública. A pretensão do trabalho é analisar a autonomia e os
eventuais limites impostos aos advogados públicos para a realização de acordos em âmbito judicial e extrajudicial. Como cediço, os atos dos
agentes que exercem o poder público devem se pautar pela principiologia da Fazenda Pública, cuja função precípua visa à proteção do interesse
público. Ocorre que, efetivamente, os representantes da Administração Pública não são, pessoalmente, os titulares do interesse público, razão
pela qual não poderiam, em tese, dele dispor, circunstância que, a rigor, impossibilitaria a celebração de acordos pela Fazenda nos âmbitos judicial
e extrajudicial. A doutrina tradicional, ao tratar da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, entende que sempre que houver dois
interesses em conflito, se sobrepujará o interesse público ao particular. Contudo, modernamente, questionam-se os moldes aos quais este
princípio estaria atrelado, eis que seu viés positivista parece estar dissociado das atuais tendências do processo, que vem priorizando formas
consensuais de administração de conflitos. Por esta razão, em que pese a supremacia do interesse público sobre o particular, a possibilidade de
transação vem sendo admitida doutrinariamente, especialmente, através da relativização do conceito de “interesse público indisponível”.
Entretanto, ao mesmo tempo em que, discursivamente, o conceito de “supremacia do interesse público” está sendo relativizado, é certo que, na
prática, ainda se explicita certa resistência dos órgãos públicos na transação de certos direitos. Segundo os dads coletados até o momento,
verifica-se que, no contexto atual de fomento aos métodos alternativos de solução de conflitos, a Fazenda Pública utiliza o princípio da supremacia
do interesse público como filtro para realização ou não de acordos com particulares. A fluidez da categoria “interesse público” e a sua classificação
teórica como “direito indisponível” confere liberdade ao agente para, empiricamente, manusear este princípio (da supremacia do interesse
público) sem critérios universais, possibilitando a apropriação particularizada da categoria por seus operadores no caso concreto, conforme seu
próprio entendimento. Sendo assim, compreender os significados empíricos atribuídos à expressão “interesse público intransigível” ajuda a
identificar eventual discricionariedade no manejo do conceito e, por conseguinte, a perceber se existem critérios acerca de quais são os direitos
sobres os quais se pode, ou não se pode, transigir. Segundo a fala recorrente dos interlocutores, “nem tudo pode ser objeto de transação na
administração pública”. Os dados de campo sugerem que as transações estão restritas às causas sobre as quais já exista posicionamento
sedimentado nos Tribunais Superiores. Abstratamente, as manifestações dos entrevistados referenciam a distinção entre categorias de “interesse
público”, havendo casos em que ele seria transigível e casos em que seria intransigível. No entanto, a ausência de consenso sobre a extensão desse
conceito dificulta a percepção sobre o que, de fato, pode e o que não pode ser transacionado nesses espaços. A problemática que justifica a
pesquisa é, pois, a apreensão do significado da categoria “interesse público intransigível”, em contraste com a análise empírica de casos concretos
que demonstrem a existência de interesses públicos que, apesar de públicos, sejam considerados “transigíveis”. Para tanto, mesclam-se as
pesquisas empírica e doutrinária, com a observação do uso do princípio da indisponibilidade do interesse público nas defesas fazendárias, na
retórica das audiências de conciliação, no âmbito administrativo e na normativa dos órgãos públicos pertinentes ao tema.
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RESUMO
O Novo Código de Processo Civil consagrou o poder vinculante aos precedentes judiciais. Assim, juízes e tribunais deverão observar seus próprios
julgados e os que sejam dos tribunais aos quais estejam vinculados. Tal inovação legislativa teve como escopo dar maior racionalidade e
previsibilidade ao Direito, uma vez que frequentemente magistrados e cortes decidem de forma contrária ao posicionamento dos tribunais
supremos. O presente artigo analisa os limites e possibilidades dos precedentes judiciais vinculantes à luz do NCPC. Inicialmente são identificados
os conceitos dos institutos da decisão judicial, da jurisprudência, da súmula e do precedente, a fim de diferenciá-los e compreender suas
peculiaridades. É realizada uma comparação entre as tradições de civil law e common law com o fito de verificar se os precedentes são
compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Mais adiante, investigam-se as técnicas utilizadas para aplicar os precedentes, quais sejam o
distinguishing (distinção) e o overruling (revogação ou superação), pois o distinguishing visa a garantir que casos semelhantes sejam julgados de
forma semelhante (treat like cases alike) e que casos distintos sejam julgados de forma distinta, de modo que a isonomia é resguardada; o
overruling, de outro giro, da azo à evolução do Direito, pois permite que entendimentos firmados sejam superados de acordo com critérios
objetivos como a alteração da realidade social, a evolução da tecnologia e a transformação da compreensão do direito (não confundindo-se com o
mero repensar o direito), privilegiando assim a segurança jurídica e a confiança justificada do jurisdicionado. Verificou-se que, ao contrário do que
o senso comum prega, o common law não é baseado na teoria constitutiva da jurisdição, isto é, não há sequer consenso pelos doutrinadores
daquela tradição acerca da natureza da mesma, se declaratória ou constitutiva, razão pela qual este embate entre teorias gerou diversos mitos e
ainda assim não conseguiu responder de forma pura e objetiva a questão do respeito obrigatório aos precedentes. O common law, ademais, não é
contrário à produção legislativa, sendo que a própria lei possui autoridade maior que a dos precedentes nos regimes que são oriundos desta
tradição, motivo pelo qual a existência de leis e códigos não é critério de per si para diferenciar as tradições de common law e civil law. O que
efetivamente as diferencia é a ideologia subjacente à ideia dos códigos, uma vez que nunca foi vedado ao juiz de common law interpretar a lei,
diferentemente do que ocorreu na tradição de civil law após a Revolução Francesa, a qual pretendeu abolir o Antigo Regime e iniciar um Direito
novo, codificado e baseado unicamente na lei, visando impedir a arbitrariedade na interpretação da lei pelos juízes, que a utilizavam como arma
para enfrentar o monarca e favorecer as classes com quem mantinham relações. A redução do Direito à lei, no entanto, foi abalada no civil law em
razão de diversos fatores como a evolução da teoria da interpretação, a técnica de elaboração legislativa por meio de cláusulas gerais e o
constitucionalismo e controle de constitucionalidade, o que demonstra a necessidade de se atribuir às Cortes Supremas o papel de definir o
sentido do Direito, salvaguardando a isonomia e segurança jurídicas, em especial, sob o prisma da previsibilidade e calculabilidade, concluindo-se
que a positivação dos precedentes judiciais obrigatórios não implicará no engessamento do Direito. No que concerne à metodologia aplicada, este
artigo baseou-se em pesquisa bibliográfica por meio de livros específicos sobre o tema e assuntos correlatos em edições recentes e atualizadas no
período dos últimos dois anos, em sua maioria.
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RESUMO
"Coleta seletiva de lixo" é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são passíveis de serem reciclados, previamente separados na
fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos, metais, vidros e lixo orgânico. O presente
trabalho tem o escopo de analisar a coleta seletiva de lixo no meio ambiente artificial (este compreendido como o espaço urbano construído,
formado pelo conjunto de edificações, como os estabelecimentos comerciais, também chamados de espaço urbano fechado), sendo objeto da
presente pesquisa os supermercados de grande porte do município de Macapá/Amapá/Brasil. A problemática que chamou a atenção da equipe
para elaboração desse projeto de pesquisa foi o fato de que o meio ambiente recebe ampla proteção legal, tutela constitucional e
infraconstitucional e, apesar disso, os problemas que afetam o meio ambiente e o descaso com o mesmo são divulgados constantemente na
mídia: lixo jogado nas ruas, valas e córregos das grandes cidades, causando inúmeras tragédias quando chove. O locus da pesquisa foram as
maiores redes de supermercados localizadas no município de Macapá. A pesquisa de campo utilizou o método de entrevistas, questionários e
registros de imagens. O objetivo geral é analisar a iniciativa de adoção de disponibilização de coletores de lixos sólidos a clientes que frequentam o
espaço do estabelecimento comercial e o destino dos lixos produzidos pelos mesmos. O trabalho traz à tona reflexões sobre o problema dos
resíduos sólidos, que é um dos papéis mais importante da Coleta Seletiva. Ressalta-se ainda que a responsabilidade pela preservação e equilíbrio
do meio ambiente é um dever de todos, mas a obrigação pelas políticas não só da preservação e equilíbrio do meio ambiente, como também de
todas as outras formas de preservação é, sem dúvida alguma, do poder público por imposição tanto legislativa como constitucional. Contudo,
constatou-se que a população que frequenta esses espaços públicos não usa corretamente os seletores quando disponibilizados, ou seja, não se
preocupa em fazer a seleção dos resíduos. Os dados coletados confirmam, também, que não há iniciativa do poder público para incentivar essa
coleta seletiva, restando prejudicada a iniciativa de apenas 25% dos estabelecimentos comerciais investigados, de disponibilizar os coletores
adequados.
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RESUMO
O objetivo mais amplo deste projeto é a discussão das práticas e rituais judiciários sob perspectiva empírica, buscando compreender de que forma
o Poder Público, em especial o judiciário, lida com casos que são objeto de grande comoção social e, portanto, despertam maior atenção da mídia.
Pretende-se olhar mais de perto como se dá o andamento desses processos, se eles são afetados, ou não, e de que modo, por essa
superexposição. Tomamos como fundamentação teórica algumas obras encontradas sobre o tema em estudo, especialmente: “A decisão do Juiz e
a influência da mídia” (Artur César de Souza), “O quinto Mandamento” (Ilana Casoy), e “A Publicidade opressiva dos julgamentos criminais”
(Simone Schreiber). Interessa particularmente compreender a colisão de direitos que ocorre nessas situações, de um lado a liberdade de imprensa,
que cumpre importante papel social, não podendo ser censurada, e do outro o direito a um processo justo revestido das garantias legais; o direito
de ser esquecido, e principalmente o direito a ressocialização. Trata-se de pesquisa empírica de natureza qualitativa, não sendo dispensada a
leitura da doutrina, da lei e da jurisprudência a fim de que haja um contraste entre os discursos e as práticas. Nesta primeira etapa da execução da
pesquisa, estamos reunindo notícias de jornais e revistas sobre casos de grande repercussão. Paralelamente, está sendo feita a leitura de livros
que versam sobre a mídia e o poder judiciário. Em relação à pesquisa empírica estamos levantando dados do caso paradigma e posteriormente
faremos levantamento de casos semelhantes a fim de contrastá-los. O caso paradigma é aquele em que figura como ré a cidadã Suzane Von
Richthofen, o qual, desde que foi revelado em 2002, gerou grande repercussão, que reverbera até hoje. Depois de bem compreendido esse caso,
será feita uma comparação com casos semelhantes, ocorridos na região de Petrópolis e adjacências, que não tiveram divulgação tão ampla. Os
resultados ainda não são conclusivos, visto que os estudos são ainda incipientes. No entanto, alguns estranhamentos já são possíveis de serem
vislumbrados, a exemplo da recente opção de Suzane em permanecer no regime fechado, quando preenchia todos os requisitos para ter o
benefício da progressão do regime. Tal opção foi fundada no argumento de que ela teme pela sua própria segurança, em vista da superexposição
do caso. Seria essa uma das possíveis consequências da extrema publicidade de um processo? Situações como esta vêm sendo estudadas pelos
juristas, que chegam a propor possíveis soluções, dentre as quais podemos citar: suspensão do processo e da prescrição até que abrande o
interesse da mídia sobre determinado caso; adoção do direito de resposta para situações de extrema divulgação midiática; oportunidade de
esclarecimentos a respeito das notícias veiculadas, quando estas se mostrarem prejudiciais ao réu etc. Mais do que buscar soluções, nos propomos
a entender os efeitos da mídia sobre os processos e o direito dos réus, bem como o interesse público na observância de um processo justo.
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RESUMO
O presente trabalho trata da identificação, explanação e solução da adequação típica nos crimes de trânsito decorrentes do estado de embriaguez.
A interpretação da dogmática penal e seus elementos é o instrumento pelo qual foi comprovada a errônea aplicação da Teoria da Imputação
Objetiva pelo Judiciário que, diante das recorrentes imputações de crimes dolosos a condutas culposas em resposta às insatisfações ministeriais e
aos clamores populares por penas mais severas, emprega a dogmática e teorias para alterar a tipicidade e, consequentemente, aumentar a pena
imposta ao agente. Desta forma fez-se necessária, a priori, a pesquisa nas principais doutrinas frente à conduta e suas consequências na seara
penal. Foram consultadas as obras de Cezar Roberto Bittencourt, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nucci e Luiz Régis Prado para abordar
tecnicamente os conceitos básicos de Culpa, Dolo, Culpa Consciente e Dolo Eventual; tópicos estes essenciais para o entendimento da aplicação da
Teoria da Imputação Objetiva. Já para o entendimento da Teoria da Imputação Objetiva, foram utilizadas obras de Günther Jakobs, Juarez Tavares
e Daniela de Freitas Marques e examinados os paradigmas incutidos pelo senso comum acerca dos crimes de trânsito envolvendo o consumo de
bebidas alcoólicas. Concluído o trabalho, percebe-se com facilidade a aplicação da técnica da Teoria da Imputação Objetiva, bem como suas
consequências desastrosas para a segurança jurídica e, até mesmo, para com o princípio da legalidade e observa-se que, diante de uma profunda
reprovação social, o meio acertado de se apenar mais gravemente determinada conduta ocorreria pela função legiferante, e não jurisdicional. Um
maior desvalor do comportamento deveria ser expresso por penas maiores, que melhor demonstre o senso de reprovabilidade. O Direito Penal é
uma ciência e, como tal, se pauta em princípios para determinar sua própria matéria e, deste modo, a dogmática penal não pode ser alterada ao
bel prazer de quem quer que seja para satisfazer suas pretensões por mais nobre que aparentam ser, em prejuízo de princípios penais e
constitucionais.
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RESUMO
A pesquisa tem por escopo dar ensejo a uma breve análise da Lei da Anistia e a perspectiva de alteração de seu texto frente à consolidação dos
Direitos Humanos no Direito Internacional e do Estado Democrático de Direito, previsto na Constituição de 1988, diante de suas implicações
polêmicas, sobretudo quanto ao juízo de ter sido recepcionada pela Carta da República de 1988. A análise do tema em questão é condição sine
qua non para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, já que esta não depende exclusivamente da simples promulgação da
Constituição mas, também, da ampliação do debate sobre os direitos e garantias fundamentais, do esclarecimento e do revisionismo da História ,
além de uma resposta contundente aos anseios de Justiça, independentemente da discussão filosófica que o tema venha a gerar. Por tratar-se de
uma pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de dados é a compilação de informações retiradas tanto da doutrina quanto
da jurisprudência, objetivando a otimização do estudo realizado. Para tal, utiliza-se o método indutivo, ou seja, parte-se de princípios particulares
que regem a matéria, para se chegar à análise do tema proposto. Na análise, explora-se o veto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF nº 153, em 2010, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, que buscava oferecer nova interpretação à Lei da Anistia. A seguir, pondera-se o avanço do movimento internacional de afirmação dos
Direitos Humanos, destacando-se a relevância da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
particularmente no que tange ao Caso Gomes e Lund e a sentença que condenou o Estado brasileiro. Nesse sentido, aborda-se a dicotomia entre
anistia recíproca e autoanistia e também a natureza jurídica atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos Tratados Internacionais que versem
sobre Direitos Humanos. Além disso, busca-se elaborar um panorama do ativismo legislativo e judicial, com apresentação de novas propostas que
visam à busca pela Verdade Histórica e pela Justiça para os que foram direta ou indiretamente atingidos pelas arbitrariedades cometidas pelos
agentes estatais durante o Regime Militar implantado no Brasil em 1964. Assim, após a análise das questões, chega-se a algumas conclusões tais
como: a efetivação da institucionalização do autoritarismo no Brasil a partir dos Atos Institucionais à época do Regime Militar, bem como dos Atos
Complementares e Decretos do período; a promulgação da Lei da Anistia e a persistência da autoanistia em nosso ordenamento jurídico devem
ser vistas como excrescência desse autoritarismo, sendo uma resposta tímida aos movimentos sociais pró-democracia. Destaca-se que, apesar da
derrota da ADPF nº 153, não se pode olvidar que a proposta do Conselho Federal da OAB suscitou uma série de discussões a respeito ao direito à
Verdade, que encontra amparo tanto na Constituição Federal de 1988 como na norma infraconstitucional, campo que vem alcançando
significativos avanços como a criação das Comissões da Verdade em âmbito nacional, estadual e municipal, bem como a promulgação da Lei
nº.12.527/2011, Lei de Acesso à informação Pública, visando esclarecer à sociedade e, em especial, aos familiares de vítimas , o que ocorreu nesse
período marcado pelo regime de exceção que vigeu no Brasil antes da promulgação da Carta de 88.
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RESUMO
Este estudo vincula-se a projeto de pesquisa intitulado “Discurso Jurídico e Processos Persuasivos em Decisões que envolvem Direitos da
Personalidade”, que vem sendo desenvolvido no Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, no município do Rio de Janeiro. Tal projeto, numa
perspectiva interdisciplinar, visa articular a pesquisa da jurisprudência que emana dos Tribunais de Justiça do país aos estudos do texto, do
discurso jurídico e da argumentação por meio da análise dos processos persuasivos presentes em decisões relativas aos Direitos da Personalidade.
Verificar o modo como diferentes temáticas relacionadas a esses direitos se estruturam discursivamente, analisar a forma composicional do
gênero acórdão, identificar os componentes argumentativos, os processos de persuasão e os recursos retóricos presentes nessa peça processual,
são os objetivos específicos deste trabalho. A metodologia empregada é de natureza bibliográfica e documental. Para a constituição do corpus
foram selecionados acórdãos que têm como tema vida, honra, imagem, nome e intimidade, marcos fundamentais dos Direitos da Personalidade. A
pesquisa tem embasamento teórico nas obras de Bakhtin (2000; 2006), das quais se adotam os conceitos de gêneros do discurso e polifonia e na
de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2007), cujos pressupostos norteiam a análise das estratégias argumentativas e dos recursos retóricos presentes
nas peças. Os estudos de Barroso (2010), Venosa (2012) e Diniz (2011), respectivamente, representativos do Direito Constitucional e do Direito
Civil na atualidade, dão suporte não só para a seleção do material analisado, como também para a interpretação adequada do raciocínio jurídico
que sustenta as decisões. Os resultados iniciais da pesquisa demonstram a aplicação da hermenêutica jurídica a partir de um juízo de ponderação
de interesses, revelam a relevância dada, na apreciação da lide, às peculiaridades do caso concreto em exame e evidenciam, por meio do uso do
argumento de autoridade, o discurso normativo como base do domínio jurídico. Pelo caráter interdisciplinar da proposta, intenta-se que os
resultados obtidos contribuam para o desenvolvimento de estudos em diferentes disciplinas do Curso de Direito, em estreita relação com a
prática. Intenta-se ainda que os reflexos desta pesquisa cheguem à sala de aula de modo a possibilitar aos alunos, entre outras habilidades e
competências, a utilização do raciocínio jurídico, da argumentação e dos recursos retóricos para a produção de textos de diferentes gêneros que
circulam no domínio discursivo jurídico.
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RESUMO
Desde a Antiguidade com a implantação da família patriarcal, verifica-se a repressão contra a mulher, que ocupava uma posição de inferioridade
na família, de subordinação ao pai ou ao marido, tendo posição semelhante à do escravo. Já na Idade Média a mulher ganha maior espaço
profissional e na educação, mas ainda é vítima de forte repressão sexual. No Renascimento há um retrocesso em relação aos poucos avanços
conseguidos pela mulher em termos de trabalho, com o seu afastamento da vida pública, além da perda de espaço no mercado de trabalho,
proibição de entrada nas universidades e apropriação de suas obras artístico-científica pelos homens. Na Sociedade Industrial ocorre uma crise na
ordem familiar e o fim da economia feudal, surgindo a necessidade de utilização nas fábricas de mão-de-obra tanto de homens, quanto de
mulheres e crianças. Surge também o movimento feminista. No Brasil, especificamente no final do século XX, em razão do avanço e crescimento
da industrialização, ocorreu a transformação da estrutura produtiva, que somada ao contínuo processo de urbanização e a redução das taxas de
fecundidade nas famílias, proporcionou a inclusão das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. O objetivo do presente trabalho é estudar a
história de evolução da mulher no âmbito da sociedade ao longo da história, e analisar a proteção das mulheres no ordenamento jurídico
brasileiro e os desafios que elas enfrentam no Direito do Trabalho, em relação a desvalorização da mão de obra feminina no Brasil, bem como na
ausência de igualdade de oportunidades, a diferença salarial, dentre outros aspectos que inviabilizam uma real igualdade entre homens e
mulheres na seara trabalhista. Para tanto, foi realizado uma pesquisa legislativa sobre as normas jurídicas brasileiras acerca da proteção a mulher,
encontrando-se normas constitucionais e infraconstitucionais, como: o Capítulo III da Consolidação das Leis do Trabalho, Lei nº 5.473/68, Lei nº
9.029/95 e a Lei nº 10.224/01. Em seguida, foi feito um levantamento estatístico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em
que verificou-se os problemas que a mulher brasileira ainda enfrenta na atualidade com relação à atividade laboral. Por último, foram elencados
os desafios que ainda precisam ser superados para que se consiga, definitivamente, a mais completa e devida isonomia de direitos do trabalho
entre mulheres e homens. Destaque-se que o presente estudo pautou-se numa metodologia centrada na pesquisa bibliográfica e estatística,
apoiando-se em autores nacionais e internacionais. Ante a pesquisa desenvolvida, observou-se que a mulher é detentora dos mesmos direitos do
homem, sendo amparada por diversos instrumentos legais de proteção. Entretanto, apesar do aumento da população feminina e do crescimento
de sua inclusão no mercado de trabalho, ainda persiste uma discrepância em relação ao salário pagos a elas, exercendo as mesmas funções que os
homens e persiste ainda uma discriminação com relação ao trabalho feminino em algumas atividades.
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RESUMO
A autocomposição é, atualmente, um dos temas mais discutidos e interessantes para o Direito, seja em termos acadêmicos, seja na prática
processual, uma vez que acordos construídos de maneira autocompositiva tendem a produzir melhores resultados para os jurisdicionados. Estes
melhores resultados se devem em parte pela solução obtida em um período de tempo reduzido, e em parte pela sensação de obtenção de justiça,
o que nem sempre ocorre quando a decisão final é deliberada por um terceiro, sem relação com a lide. Assim, o presente estudo parte do seguinte
problema de pesquisa: “Qual a percepção dos jurisdicionalizados acerca dos acordos judiciais realizados nos juizados especiais cíveis da Comarca
de Vila Velha-ES?”, visando analisar os acordos judiciais realizados, refletindo como esses acordos são vistos na teoria processual e como eles têm
sido realizados na prática forense atual, identificando eventuais disparidades que porventura coloquem em xeque a legitimidade dos acordos
realizados. Para alcançar o objetivo delineado, foram entrevistadas 19 pessoas nos meses de junho e agosto de 2014. Durante o mês de julho não
foram realizadas entrevistas por causa da copa do mundo, que criou dificuldades inesperadas à coleta de dados. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi uma escala Likert composta por 20 afirmativas, frente às quais o respondente indicava seu nível de concordância dentre 5
opções, que variavam de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”, além de uma opção neutra. Os dados eram sempre coletados
imediatamente após a celebração do acordo, de modo que a percepção dos respondentes sobre a sensação de justiça alcançada (ou a falta da
mesma) estaria fortemente presente, sendo assim de fácil obtenção. Os resultados apontam para uma forte sensação de justiça por parte de 95%
dos respondentes, mas tal fato se deve muito mais à atuação das próprias partes na busca por um acordo do que ao trabalho efetivo do
conciliador, fato indicado por 74% dos respondentes. O fato do conciliador ser avaliado como pouco efetivo em sua atuação pode ser explicado
por vários fatores, mas tais explicações fogem ao escopo desta pesquisa, de modo que surge assim uma sugestão para pesquisas futuras. A maioria
dos entrevistados (90%) afirmaram que recorreriam novamente ao Juizado Especial Cível caso necessário, o que denota o fato de que esta
instância vem alcançando seu objetivo de proporcionar justiça aos jurisdicionados. Entretanto, dado o baixo número de acordos celebrados no
Juizado Especial analisado – aproximadamente 10% do total de processos, cabe ressaltar que, havendo uma melhor atuação do conciliador, o
número de acordos feitos no Juizado Especial Cível em questão tende a aumentar sensivelmente. Vale mencionar ainda o fato de que esta atuação
do conciliador poderia ser direcionada para a Conciliação de fato, e não apenas para a celebração de um acordo entre as partes.
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RESUMO
Com o objetivo de uma categorização/qualificação da personalidade ético-jurídica do nascituro fez-se premente percorrer uma via-dupla neste
estudo: a priori, na seara civil-constitucional, especialmente, no que tange aos direitos intrínsecos do ser humano e a posteriori, a sua tutela pela
ciência penal, in casu, em relação às teses que pretendem legitimar o aborto. Consignou-se um pressuposto máxime: o nascituro não é uma
simples massa orgânica, uma parte do organismo da mãe, mas um ser humano com dignidade de pessoa humana, independentemente do
ordenamento jurídico de cada Estado lhe reconhecer ou não personificação jurídica. Perfilou-se como metodologia de pesquisa, essencialmente o
método bibliográfico/documental, recorrendo-se a fontes doutrinárias e jurisprudenciais, brasileiras e alienígenas. Quanto à primeira via, a
questão que se levanta é: qual a relevância do fato jurídico nascimento como causa de aquisição de capacidade/personalidade jurídica? Por sua
vez, percebeu-se que a discussão no que diz respeito ao momento da aquisição da capacidade de direito, em geral travadas no âmbito do direito
civil, precisam ser dissociadas do reconhecimento da personalidade jurídica do nascituro, diferente daquela, este tem caráter meramente
declaratório, o que se objetiva demonstrar. Utiliza-se o entendimento da suprema corte portuguesa, aduzindo que o nascimento tem
relativamente pouca relevância biológica na pessoa do nascituro, sendo no aspecto relacional, dimensão esta intersubjetiva da dignidade da
pessoa humana, que esse fato tem um impacto importante, posto que sua convivência social restringida à mãe, agora estende-se à comunidade.
Assim sendo, embora a lei civil atribua capacidade aos entes como forma de autorização de praticarem atos, a personalidade humana, que é
intrínseca à própria conditio humana, está fora do domínio da lei, o que indica que qualitativamente são diferentes. Por isso, o método de tentar
encontrar na lei regimes de titularidade de direitos subjetivos é próprio apenas para a verificação da personalidade do ente em relação à
coletividade, mas não para a personalidade humana, porque não é a lei que a concede ou que a recusa. Deve partir-se da descoberta da qualidade
humana ou não humana. Na segunda via trilhada, no campo da ciência penal, consoante o método exposto, o problema é de formulação simples:
o aborto é morte de um ser humano. A solução, porém, revela-se complexa, pois, como corolário desse enunciado, emerge o questionamento: há
causas de justificação que superem este fato e o legitime? Pretende-se demonstrar que uma causa que alberga muitas legislações permissivas, em
todo mundo, tem sido os direitos humanos da mulher, que incluem aqueles que dizem respeito à sua liberdade pessoal e privacidade, ao
argumento de que, apesar de mandado repressivo, no campo da realidade o aborto é de prática comum e feito na clandestinidade, não garantindo
nenhuma segurança e higiene, ceifando muitas vidas. A suprema corte americana adotou paradigmas justificadores condicionando o desejo de
abortar ao grau de formação fetal, tendo-se como norte a vida potencial independente ou a viabilidade da vida fetal extrauterina, porém,
preterindo a vida da mulher. Esta solução tem sido rechaçada como não satisfatória, embora prática. Por sua vez, busca-se uma melhor solução,
utilizando-se do método finalista da ciência penal, que considera como de caráter fundamental as chamadas estruturas lógico-objetivas, as quais
fazem as normas penais se limitarem à realidade. Para esse método, o direito penal só pode ordenar ou proibir condutas dirigidas em termos
finalistas, não podendo fazê-lo em relação a processos causais ou causas conexas à natureza das coisas; para a hipótese: o nascituro é fim em si
mesmo, não podendo a lei ordenar que se altere o que é da natureza. Em suma, admitido que o nascituro é um ser humano com vida, é inexorável
a sua qualificação como pessoa e, por sua vez, o merecimento de uma tutela penal garantista.
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RESUMO
Este trabalho analisa os direitos fundamentais garantidos no texto constitucional, norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o qual
é sustentáculo de nossa Constituição Federal e fundamento de uma hermenêutica concretista de direitos. Com o objetivo de efetivar o Estado
Democrático de Direito, a Constituição Federal possui mecanismos que garantem prestações sociais e direitos fundamentais, com o fito de
propiciar um maior desenvolvimento da isonomia material a toda a sociedade. Sob este prisma, torna-se imprescindível o estudo dos institutos do
mínimo existencial e da reserva do possível, que encontram parâmetros no instituto da proteção ao núcleo essencial. Tal ocorre porque a
Administração Pública passou a utilizá-los com frequência em suas demandas, fundamentando a impossibilidade de prestação de muitas delas sob
o cunho inegavelmente orçamentário. A reserva do possível surge na Alemanha nos anos 70 do século passado, entretanto, para a doutrina alemã,
a reserva do possível designa aquilo que é possível conceder a indivíduos, de forma razoável, de modo a estabelecer parâmetros sobre o limite do
sacrifício da coletividade no tocante à efetivação de direitos sociais. Mesmo em países com plena efetivação de direitos fundamentais como a
Alemanha, onde a qualidade de serviços públicos é refinada, há limites à prestação estatal e aos gastos orçamentários, a partir da teoria da reserva
do possível. Todavia, o Brasil toma caminho divergente, uma vez que a invocação da referida cláusula tem sido usada como escusa para
fundamentar a não-concretização dos direitos fundamentais sociais ou a sua concretização em péssima qualidade. Argumenta-se que tais direitos,
em sua face positiva, demandam uma prestação do Estado e, assim, estão intimamente ligados às questões orçamentárias. Em contrapartida, o
“mínimo existencial” procura efetivar aqueles direitos fundamentais que constituem o núcleo básico à manutenção da vida humana com dignidade
e é por isso que tal instituto está sobremaneira ligado às prestações de saúde. Enfim, acredita-se que para assegurar o núcleo essencial dos direitos
fundamentais é necessário apoiar-se no mecanismo da ponderação e na máxima da proporcionalidade como forma de efetivação desses direitos.
É que assim se diminui a arbitrariedade estatal quanto à aplicação da cláusula da reserva do possível, usada como escusa para a não-efetivação de
prestações que lhe foram atribuídas pelo constituinte originário. Conclui-se que a ponderação e a máxima da proporcionalidade delineadas por
Robert Alexy, na medida em que são mecanismos seguros para a efetivação dos direitos fundamentais sociais, legitimam e amadurecem o Estado
Democrático de Direito. A aplicação dessas normas aos casos concretos de colisões entre normas de direitos fundamentais se verifica com maior
efetividade se enquadrada em uma concepção aberta de regras e princípios. Tratou-se de um trabalho de cunho qualitativo, indutivo e explicativo.
Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é
exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise legislativa, doutrinária e
jurisprudencial e comparativa com o direito estrangeiro.
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RESUMO
O patrimônio contratualista parece ter encontrado em John Rawls um paradeiro confortável, a julgar pela sua ampla citação no universo das
decisões em favor de minorias no Brasil. O tema desse trabalho é o neocontratualismo do autor tal como praticado em decisões do Supremo
Tribunal Federal e tal como experimentado no ambiente das instâncias executivas da administração pública. Em outras palavras, esse trabalho
procura investigar o emprego do autor nas instâncias da justiça pública, em especial, aquele materializado em políticas públicas de atenção a
minorias: secretarias federais com status de ministério; secretarias estaduais e coordenadorias ou entidades executivas análogas, todas eles
especialmente no que diz respeito a gênero e etnia. O objetivo do trabalho é mostrar a adequação e a absorção teórica da justiça como equidade
desse teórico da justiça nas principais ferramentas de administração pública no poder executivo. A hipótese que mobiliza esse trabalho aponta que
o autor, a despeito de considerações contratuais, vem sendo empregado em apoio inconteste às políticas públicas de atenção a gênero e etnia
como solução teórica inconteste de justiça social. Como método de observação compara-se ao menos dois trabalhos clássicos de John Rawls, seus
fundamentos e a sua materialização na administração pública federal, estadual e municipal. Com isso, pretende-se colocar a prova empírica a
fabricação da justiça como equidade no país, seus limites, sucessos e insucessos na promoção da justiça prática brasileira, a justiça social. Os
primeiros resultados desse trabalho apontam para a admissão inconteste dos princípios maximin trabalhados pelo autor, por outro lado, apontam
que a eficácia de ministérios, secretarias e coordenadorias de atenção a gênero e etnia caminham com muita dificuldade para demonstrar
marcadores nítidos de melhoria prática na vida de mulheres e negros. As burocracias instaladas para esse fim ainda carecem de empoderamento
orçamentário, aquilo que de fato concretiza a correção da desigualdade, em lugar disso, investem energias para mostra-se como agências de
centralização de denúncias, debates e sistematização de aflitos sociais e alvo de crítica sistemática da reação liberal conservadora. A principal
conclusão, dedutível a partir desse resumo, é a de que as premissas liberais de John Rawls não recebem acolhida inconteste no liberalismo
brasileiro.
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RESUMO
Através de uma análise contemporânea e pragmática da propriedade privada no direito brasileiro e sua função socioambiental, será possível fazer
uma digressão na órbita do direito à propriedade e todos os instrumentos normativos que a integram. Serão objetos deste estudo os conflitos
entre a proteção dos interesses econômicos no desenvolvimento da propriedade privada (investidores financeiros) e o interesse comum da
sociedade em ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado como garantia de qualidade de vida às futuras gerações (direitos difusos). O
legislador constituinte de 1998, em seu artigo 225, consagrou a tutela dos direitos coletivos, uma vez que reconheceu a existência de uma terceira
espécie de bem: o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, depreende-se a existência de um bem que não possui uma única
titularidade, mas sim a toda coletividade, que deverá, através de seus representantes legais, promover o desenvolvimento socioambiental.
Conforme alhures, a consagração normativa da tutela ambiental no âmbito constitucional demonstra claramente a importância que o legislador
originário teve em definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos, bem como toda a sua exploração comercial e cientifica do seu
ecossistema por quaisquer pessoas ou grupos, dando amplo comprometimento ao ente Público em promover às políticas ambientais adequadas e
seguras no decorrer de sua exploração. Enquanto direito fundamental previsto no art. 5ª, XXII e XXIII da CRFB/88, é garantido o direito à
propriedade privada, sendo que esta deverá atender a sua função social, que, na maioria das vezes, emprega-se alto investimento de capital, o
qual gera empregabilidade e arrecadação tributária para o Estado. Desta forma, surge o questionamento acerca dos limites do interesse
econômico e de atenção ao interesse socioambiental. Para tanto, é necessária a análise da bibliografia que cerca o tema bem como decisões
judiciais relacionadas à função socioambiental da propriedade privada na atualidade. Percebe-se os novos rumos econômicos que passaram a
regular a ordem mundial na década de 1990 e, com eles, as novas maneiras de ver e tratar os espaços urbanos. As cidades planejadas sob a ótica
mercadológica assistiram a forte concentração de investimentos nos principais centros de negócios, enquanto que as periferias eram relegadas ao
segundo plano. É possível verificar que esse modelo de gestão, com o passar do tempo, começou a apresentar rupturas na estrutura urbana das
cidades. O aspecto mais visível dessa constatação está no crescimento vertiginoso de bairros periféricos, geralmente ocupados pelas camadas
mais pobres da população, sob iminente risco de catástrofes ambientais. São áreas marginalizadas que tendem a configurar fortes aspectos de
exclusão social e desastres ambientais. Destaque-se o trágico exemplo ocorrido no ano de 2010, com o desmoronamento de várias casas no Morro
do Bumba, em Niterói, RJ, acarretando inúmeras mortes. A ocupação irregular no morro do Bumba se deu num antigo aterro sanitário, que por
muito anos havia sido utilizado pela prefeitura. Em suma, pretende-se um estudo analítico para compreender como foi construída esta noção de
movimentos sociais urbanos de moradia, com o devido tratamento protetivo ao meio ambiente na cidade de Niterói. Com efeito, percebe-se que
várias cidades brasileiras não têm colocado em prática os preceitos constitucionais de desenvolvimento urbanístico e ambiental. Conclui-se,
portanto, que a falta de resiliência do poder público de suportar tragédias como àquela ocorrida em Niterói, demonstra claramente a violação dos
ditames constitucionais que vinculam os administradores públicos, fazendo emergir a necessidade de mudança de rumo.
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RESUMO
O presente trabalho propõe apresentar hipóteses de prevenção ao consumidor nos conflitos em relação ao comércio eletrônico no Direito
brasileiro, ante a segurança jurídica em nosso ordenamento, enfocando o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Tem como objetivo
verificar se a atual legislação consumerista é suficiente para suprir os conflitos surgidos no plano virtual de negócios, analisando a existência de
uma Lei especial sobre a contratação eletrônica, com a finalidade de gerar aos consumidores uma maior segurança jurídica. O presente estudo
desenvolveu-se pelo método dedutivo, através de procedimento técnico bibliográfico e documental. No primeiro capitulo, conceituou o comercio
eletrônico; no segundo capítulo, abordou os princípios básicos que regem o comércio eletrônico; no terceiro capitulo, foi explanado sobre os
contratos no comercio eletrônico; enquanto, no quarto capitulo, tratou sobre a vulnerabilidade do consumidor no comercio eletrônico. Por fim,
no ultimo capitulo, foi explorado sobre os mecanismos de proteção ao consumidor virtual. Ficou constatado que, diante da ampla incidência de
consumo nas relações virtuais, faz-se necessário reportar ao consumidor as informações e precauções necessárias, que devem ser tomadas para
evitar eventuais prejuízos e danos nos contratos realizados pela internet. A internet é muito mais utilizada para compra de produtos, mais do que
a contratação de serviços. Todavia, tanto no mundo virtual do comércio eletrônico quanto no mundo real, a prevenção é a “chave” que deve ser
usada diariamente pelo consumidor ao contratar pela internet. Para isso, é prudente, antes de efetivar a compra por via eletrônica, buscar as
informações necessárias sobre o proponente da oferta de compra da mercadoria ou da prestação dos serviços que se pretende contratar e, se for
o caso, exigir dados do produto ofertado que se pretende adquirir, bem como exigir informação sobre o local exato da contratação; imprimir e
guardar todos os documentos eletrônicos para se resguardar, como: pedidos de compra, confirmação de dados, tudo isso além de se informar
com clareza quanto aos prazos e formas de pagamento, manuais de instrução e termos de garantia, obter a indicação de algum conhecido sobre o
sítio em que deseja adquirir determinado produto, especialmente se este for internacional. Em seguida identificar o fornecedor, tentando buscar
informações sobre o CNPJ, endereço, razão social e formas de contato. Deve ser verificada a segurança do site, no entanto, uma compra por sites
sempre implica no envio de dados pessoais, inclusive, do número do cartão de crédito. Lojas seguras tem seu endereço eletrônico começando com
a sigla “https”(o endereço eletrônico fica mostrado no navegador). O consumidor sempre deve imprimir as telas do computador que serviram de
base para a negociação, especialmente aquelas onde estão especificados os produtos. A jurisdição está a merecer uma melhor análise e
composição entre os diversos países envolvidos. A regulamentação da venda a distancia ainda é incipiente em nosso país. Apenas um artigo trata
do complexo tema no CDC aludindo ao direito de retratação, art.49. Não há um vazio jurídico nas relações contratuais eletrônicas. Existe, porém,
uma necessidade de melhor disciplinamento da matéria na Lei 8.078/90. No entanto, nada impede que atualmente o legislador venha se utilizar
das regras já existentes no CDC e Código Civíl, que regem princípios importantíssimos que norteiam as relações de consumo. Conclui-se que a
legislação consumerista não é suficiente para suprir todos os conflitos surgidos no plano virtual de negócios. Faz-se necessária e urgente, realizar
mudanças legislativas para proteger grande parte de consumidores envolvidos nesses tipos de contratos e que se encontram vulneráveis a
qualquer prática comercial abusiva.
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RESUMO
O tema deste projeto de pesquisa é, em linhas gerais, a análise dos chamados direitos humanos, numa perspectiva histórica e pós moderna;
baseada na construção ocidental e no universalismo globalizante. A questão central que se coloca para a pesquisa proposta é: os direitos humanos
são para todas as pessoas? Sua construção ocidental atende os mais diversos Estados nacionais e sua população multicultural e diversificada?
Trata-se de um estudo crítico da formação e evolução dos chamados Direitos Humanos e suas perspectivas. O referencial teórico da pesquisa
proposta é a tese do “Universalismo Universal”, de Immanuel Wallerstein, segundo a qual não se pode garantir direitos humanos levando em
consideração somente a perspectiva dos grupos dominantes. Segundo o autor, o discurso de proteção dos direitos humanos padece da
desconsideração das culturas que se oponham ao modelo tradicional europeu. Para esta cultura de dominação e imposição de uma determinada
perspectiva de direitos humanos, essencialmente europeia, Wallerstein atribui a denominação “Universalismo Europeu”, que se opõe ao
verdadeiro processo de emancipação social e proteção do ser humano, que deve ser buscada por meio de um universalismo construído a partir do
reconhecimento das diferentes formas de viver, vale dizer, o “Universalismo Universal”. Diante da evolução no conceito de soberania, no qual se
tem a imperatividade das normas garantidoras de direitos humanos, oriundas de fatos normativos supranacionais, que exigem vinculação
imediata; diante do dever do Estado para a produção de leis de qualidade que efetivem as obrigações advindas de normas dessa natureza; diante
da necessidade da construção de um Estado de Direito materialmente justo, com participação emancipatória do cidadão livre; é, não somente
relevante e pertinente, como também imprescindível, debruçar-se sobre a análise desta construção dos Direitos Humanos. A “efetivação do
universalismo jurídico” em sede de direitos fundamentais, com a construção da cultura do respeito aos direitos humanos (ou da cultura da nãoviolação dos direitos humanos) só acontecerá com o reconhecimento destes enquanto direitos de toda a humanidade e não apenas de
determinada parcela da população mundial - ocidental. Visou-se por fim, elaborar um diagnóstico da atual política de direitos humanos construída
pelos países dominantes da história e que apresenta diretrizes ocidentais homogeneizantes e universalizadoras; ocultando desta forma, as diversas
culturas do mundo não ocidental, até então subjugadas e encobertas. Assim, o tema está inserido na linha de Pesquisa: Direitos Fundamentais e
Novos Direitos, uma vez que para a doutrina moderna os Direitos Humanos são sinônimos dos Direitos fundamentais e diante dos desafios
enfrentados do Século XXI, vivencia-se sua reconstrução a partir dos novos direitos.
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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 prevê a garantia do direito à educação de maneira ampla por meio de dispositivos como o Art. 206, que estabelece
o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O
presente estudo busca realizar análise da eficácia social do direito à educação, nas turmas com a presença de alunos com necessidades especiais
da rede de ensino municipal de Vitória/ES. Estabelece como delimitação temática refletir sobre as percepções de docentes atuantes em classes
inclusivas da Rede Municipal de Ensino de Vitória, tendo como ponto específico de análise as representações dos docentes quanto ao conceito de
inclusão e a realidade inclusiva. Para isso, apresenta um breve panorama quanto aos documentos internacionais que introduziram a concepção
inclusiva na educação brasileira, destacando o papel do docente na construção dessa nova percepção educacional, além de realizar apontamentos
sobre o direito à educação presente na Constituição Federal de 1988. O desenvolvimento da pesquisa se deu em duas etapas: pesquisa em fontes
primárias e secundárias, que oferecem o embasamento teórico do trabalho, e pesquisa de campo. O público alvo da pesquisa foram professores
atuantes em turmas inclusivas das oito regiões administrativas da cidade de Vitória, tendo como objetivo levantar dados de docentes atuantes em
diferentes realidades sociais. A coleta de dados compreendeu a utilização de questionários com perguntas fechadas e abertas e entrevistas não
dirigidas, com a liberdade do entrevistado para expressar suas opiniões e sentimentos, onde o entrevistador tem o papel de propor o assunto. A
análise dos dados aponta para as seguintes reflexões: (1) prevalece entre os docentes a percepção de que a inclusão trouxe a diminuição da
discriminação e o respeito às diferenças; (2) não há conscientização solidificada quanto ao conceito de educação inclusiva, prevalecendo entre os
docentes a percepção do conceito de acesso à educação por alunos com necessidades especiais dissociado do conceito de acesso à aprendizagem;
(3) é necessária a interação entre Direito e Educação para a divulgação dos conceitos concernentes ao direito à educação entre docentes.
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RESUMO
A República Federativa do Brasil segue a teoria clássica da divisão de poderes, onde Legislativo e Executivo são reconhecidos como
representativos, pois os servidores públicos (agente público de uma forma genérica) que ocupam os cargos desses Poderes exercem mandato
popular, ou seja, são eleitos pelos cidadãos brasileiros. Isso não ocorre com os ocupantes dos cargos do Poder Judiciário. Aqui se apresenta o
problema da pesquisa: no Brasil vivencia-se o fenômeno da judicialização da política, ou, de modo mais emblemático, da judicialização da
democracia, onde ocorre a preponderância do Judiciário com o avanço do Supremo Tribunal Federal (STF) como legislador positivo. Como tema
geral, o trabalho pretende identificar uma nova doutrina constitucional em relação ao processo de formação e reformulação da jurisprudência do
Pretório Excelso. O objetivo aventado é apresentar o Supremo como verdadeiro canal democrático para a sociedade. A metodologia utilizada no
trabalho, de acordo com os objetivos traçados, é de cunho qualitativo, por meio do estudo do referencial bibliográfico e da análise de conteúdo
de – fontes primárias – notadamente votos e acórdãos do STF. A pesquisa qualitativa possui diversas características próprias. Elas seriam: a
minuciosidade, onde a interpretação dos resultados surge como o conjunto de uma especulação que tem como base a percepção de um
fenômeno num contexto (por isso não é esvaziada, mas coerente, lógica e consistente); o maior interesse no processo do que nos resultados; a
tendência a analisar os dados de forma indutiva, as abstrações são construídas à medida que os recortes retirados dos textos vão se alinhavando.
Aqui o foco foi Institucional – centrado no STF –, analisando os processos, contextualizando a realidade da instituição, conjuntamente com uma
apreciação da inserção ou participação social nas tomadas de decisões da Corte. Por vezes, o Supremo exerce uma função contramajoritária, que é
fundamental na democracia deliberativa para que se resguardem os direitos das minorias, que por serem minorias, não conseguem atingir a
“vontade geral”. A democracia tem um ponto de início: os direitos individuais. Isso quer dizer que não pode ultrapassar seus limites intrínsecos.
Como conclusão compreende-se que o pensamento social reverbera de tal modo no STF que leva seus Ministros a refletir sobre a pressão social
em sua argumentação. E a moderna doutrina constitucional tem acompanhado esse movimento; isso parece natural, levando-se em consideração
a ideia de representação argumentativa – a obrigação de que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada com argumentos racionais. Em
razão de o Supremo transmitir ao vivo suas sessões plenárias, houve uma fomentação da abertura dialogal, o diálogo entre a sociedade e o
Supremo; principalmente em casos “espinhosos”, casos que não têm ampla aceitação social, e casos que levantam grande comoção social. O
resultado da pesquisa desemboca na inauguração de uma “teoria da ruminação do STF”, demonstrando como suas decisões reverberam na
sociedade, e depois acabam retornando para novos julgamentos. Como uma abertura de diálogo de idas e voltas, os fatos sociais relevantes vão
para o Supremo, que decide e cria uma nova realidade social, onde irão aparecer novos fatos relevantes que no futuro devem retornar ao STF, que
decide novamente, e novamente retorna à sociedade...
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RESUMO
O presente trabalho tem por escopo demonstrar a relativização do instituto da Imunidade de Jurisdição no que tange ao direito tributário. Para
isto, retoma-se à raiz do instituto, abordando sua aplicação pelos diferentes sistemas legais. Distingue-se a imunidade de jurisdição referente ao
Estado da concedida às autoridades diplomáticas e, ainda, da imunidade de execução. Aborda-se também o instituto em comento à luz dos
entendimentos esposados pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. A pesquisa visa responder a seguinte indagação: Como o
Poder Judiciário brasileiro tem relativizado a imunidade de jurisdição no âmbito tributário em virtude da globalização e da busca por uma ordem
jurídica internacional justa? O desenvolvimento desta pesquisa se justifica pela relevância que hoje os interesses extraterritoriais podem ensejar a
transposição de interesses nacionais, e toda a celeuma jurídica e inclusive política que uma decisão judicial pode repercutir. Optou-se para o
desenvolvimento da pesquisa o método dedutivo, tendo uma abordagem exploratória de base qualitativa, com análise de contexto Documental e
Bibliográfico. A imunidade de jurisdição foi criada como forma de evitar atropelos pelos próprios Estados-Nações, na aplicação de suas normas
internas perante outros Estados. O fundamento dessa regra tem origem consuetudinária, mais especificamente na cláusula par in parem non
habet imperim (entre iguais não há império), instituidora da igualdade entre os Estados. A criação de tal regra na Common Law previa, a priori, sua
aplicação de modo absoluto, evitando sobremaneira que um Estado pudesse ser processado e julgado por outro Estado como simples parte.
Acompanhando a evolução jurídica do instituto alienígena, no final da década de 80 o Supremo Tribunal Federal entendeu que a imunidade de
jurisdição deveria ser mitigada, principalmente de acordo com o papel desempenhado pelo Estado nas relações jurídicas discutidas. Com essa
decisão, a Corte acenava o entendimento de que em determinadas situações as relações interpessoais deveriam ser analisadas de maneira
sobrepostas à soberania invocada pelas pessoas jurídicas de direito público externo, mesmo quando se discutissem matérias eminentemente
públicas, como as concernentes ao direito tributário. De tal modo, é possível constatar que o instituto da imunidade de jurisdição sofreu grande
modificação, deixando de ser aplicado de forma absoluta conforme idealizado e passando a ser aceito sua relativização em diversas situações que
circundam corriqueiramente o direito internacional. Conclui-se que antes de ser uma evolução doutrinária sobre o assunto, a relativização da
imunidade de jurisdição é reflexo das modificações pungentes da própria sociedade internacional diante do fenômeno marcante da globalização,
que em muito modificou a tratativa entre os Estados. Apesar da relativização da imunidade de jurisdição no âmbito tributário não ser admitida
pelo Supremo Tribunal Federal, através do leading case União v. Consulado da República da Coréia sinalizou-se que a matéria discutida esta longe
de ser pacífica naquela corte, principalmente pela acirrada votação e ainda como reflexo das transformações internacionais pertinentes ao caso.
Nesse ponto, o eminente Ministro Ricardo Lewandoski salientou que atualmente os consulados desenvolvem atividades relacionadas com
departamento comercial e em nada guardam vínculo com as atividades diplomáticas strictu sensu, razões que por si só afastam a regra de
imunidade absoluta concedida aos locais de missões diplomáticas. Em virtude da globalização, os atos de gestão praticados por Estados
estrangeiros tem cada dia mais se avolumado em razão da necessidade do fomento às relações comercias exteriores. Sendo assim, não há que se
falar em violação a soberania, onde não há ato de império, visto que a relativização visa manter a harmonia nas atuais relações internacionais em
busca de uma efetiva ordem jurídica justa.
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RESUMO
O presente estudo aborda a Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.805/06 e seus reflexos jurídicos e responsabilidades civil médica na
prática da ortotanásia. Diante das vertiginosas oscilações no campo jurídico e biotecnológico, surge uma importante investigação. Quais os
reflexos jurídicos que a Resolução do Conselho Federal de medicina, nº 1.805/06 exerce sobre a responsabilidade médica se subjetiva, objetiva ou
de consumo, na prática da ortotanásia? Inicialmente analisa-se a ortotanásia, destacando sua definição e características, bem como a
diferenciando de institutos similares, tais quais: a eutanásia, a distanásia e o suicídio assistido. Na continuidade, define-se o direito à vida quanto
direito e garantia fundamental analisando a limitação da inviolabilidade desse direito mediante a prática da ortotanásia. Analisa-se, então, a
relação médico paciente, e a mudança de paradigma; destaca-se o valor jurídico da manifestação de vontade do paciente ou responsável legal no
consentimento para tal prática. Diante disso, o objetivo é analisar os reflexos jurídicos que a Resolução do Conselho Federal de Medicina, nº
1.805/06 exerce sobre a responsabilidade civil do médico seja ela subjetiva, objetiva ou de consumo na prática da ortotanásia. Trata-se de tema
juridicamente controverso, com efeitos discutíveis no tocante as responsabilidades jurídicas e no que atine as demais responsabilidades médicas,
considerando a isenção da responsabilidade ética concedida pelo Conselho Federal de Medicina. Contudo abordar-se-á o tema apenas na esfera
civil. Assim sendo, no campo jurídico, social e político, a discussão sobre ortotanásia possui grande relevância seja no campo da responsabilidade
civil, seja na constatação de uma suposta violação de direitos fundamentais em especial o direito à vida. Foi utilizada uma pesquisa exploratória,
por meio de procedimentos técnicos bibliográficos jurisprudenciais e documentais Analisando os institutos congêneres, foi possível identificar que
alguns doutrinadores erroneamente emitem opiniões sobre o tema, sem compreender o correto conceito da ortotanásia. Ainda nesta análise ficou
entendido que a responsabilidade civil do médico que a realiza é subjetiva segundo o Código Civil e mediante verificação de culpa nos termos do
Código de Defesa do Consumidor. Examinando o direito à vida, evidente ficou que a ortotanásia não limita sua inviolabilidade, já que a vida
humana deve ser conjugada com outros princípios estruturantes, primordialmente a dignidade. Verificou-se ainda, que é válido o consentimento
do paciente ou seu representante legal na prática da ortotanásia devido ao princípio da autonomia do indivíduo que privilegia o respeito às
opiniões e escolhas individuais. Diante da análise da responsabilidade civil confrontada com a Resolução n° 1.805/2006 do CFM, ao crivo ético e do
ordenamento jurídico pátrio não se constatou nenhuma irregularidade. Além disso, foi forçoso concluir que a Resolução n° 1.805/2006 do
Conselho Federal de Medicina reflete juridicamente no campo da responsabilidade civil de forma subjetiva, devendo se provar a ocorrência de
dano ao paciente, por ação ou omissão, assim entendida, como imperícia, imprudência ou negligência, e, igualmente repercute havendo
incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, identificou-se a necessidade da harmonização dos princípios constitucionais, respeitando
a dignidade da pessoa humana tanto na vida, quanto na morte. Concluiu-se que a responsabilidade do profissional médico na ortotanásia é
subjetiva, com culpa provada, tanto ao crivo do direito civil, quanto do direito consumerista.
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RESUMO
A partir de pesquisa documental, por meio de análise de documentos legais, jurisprudência, livros e artigos científicos, a presente investigação tem
por objeto o estudo da responsabilidade civil das instituições financeiras diante de danos ambientais causados por empreendimentos por elas
financiados. O tema, de cariz interdisciplinar, foi abordado diante da seguinte situação-problema: as instituições financeiras respondem pelos
danos ambientais causados por projetos/empreendimentos por elas financiados? O objetivo geral da investigação é demonstrar a importância do
debate em torno da temática da responsabilização civil ambiental das instituições financeiras, assim como a necessidade de estabelecimento de
critérios adequados para as eventuais hipóteses de responsabilização (e exclusão), em virtude dos complexos e variados interesses em jogo. A
pesquisa se justifica em função do destacado papel que as instituições financeiras podem exercer no controle de projetos/empreendimentos
possivelmente propícios a causar danos ao meio ambiente. Neste sentido, suas decisões na direção da concessão de financiamentos podem
impactar indiretamente o equilíbrio do meio ambiente. Em busca de resposta à indagação formulada, abordou-se inicialmente o arcabouço
constitucional de proteção ao meio ambiente, do qual decorre a chamada tríplice responsabilização: penal, administrativa e civil. Em seguida,
examinou-se o instituto jurídico da responsabilidade civil, englobando o estudo de seu conceito, elementos e panorama atual. O trabalho
prosseguiu com análise do arcabouço legal/regulatório sobre a matéria, assim como de jurisprudência específica sobre o tema, especialmente o
leading case julgado pelo STJ, relatado pelo ministro Herman Benjamim, apontando que “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para
que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”. Examinou-se também o surgimento de iniciativas das instituições financeiras nacionais
com vistas ao atendimento do espírito do comando constitucional de preservação do meio ambiente. Resultados da pesquisa demonstram que as
instituições financeiras contribuem para o empreendimento financiado, e não necessariamente para o evento danoso. Não obstante, devem estar
sujeitas à observância de determinadas regras de controle para a concessão dos financiamentos. Pôde-se concluir que as instituições financeiras,
enquanto possíveis poluidores indiretos, podem ser responsabilizadas civilmente, de forma solidária com o agente financiado, pelos eventuais
danos ambientais causados por projetos/empreendimentos financiados. Para concretizar esta obrigação, a responsabilidade civil ambiental deve
estar pautada em raciocínio que garanta que as mesmas tenham como atribuição, na concessão de um financiamento, a adoção de medidas
preventivas, diminuindo consideravelmente a ocorrência de riscos e danos ao meio ambiente, sem que estas se invistam de um papel paraestatal.
A responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras, orientada pela teoria do risco criado (não se confunde com a teoria do risco
integral, que fundamenta a responsabilidade do poluidor direto), constitui interessante instrumento de consolidação do espírito do comando
constitucional de preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações. Por outro lado, devem ser adotados critérios mais
objetivos de definição de deveres jurídicos de conduta a serem observados pelas instituições financeiras por ocasião dos financiamentos e,
consequentemente, hipóteses de responsabilização decorrentes de sua não observância. Sugere-se que tais critérios e hipóteses de
responsabilização devam ser criados por lei formal, e também por intermédio de regulação por parte do Conselho Monetário Nacional (ao
contrário do que sugere parte da doutrina).
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RESUMO
O procedimento legal de ascender à vida pública é solidificado pelo texto constitucional. Em seu artigo 37, II, a CF/88 estabelece que a investidura
em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. No entanto, a contratação de profissionais de maneira temporária pela
Administração Pública ocorre perpetuamente em nossa sociedade, em virtude da velocidade do crescimento da demanda estatal e da lentidão na
realização de certames. Eterniza-se um procedimento que deveria ser usado apenas em evidente situação de necessidade temporária de
excepcional interesse público. A Administração Pública, possuidora da obrigação de realização de concursos públicos, garantida
constitucionalmente, simplesmente pratica indiscriminadamente a contratação de profissionais de toda ordem e qualificação para a prestação do
serviço público, a força de sua discricionariedade. O Tribunal Superior do Trabalho edita, diante de várias lides, a súmula de nº 363, que considera
nulo de pleno direito o contrato realizado diretamente pela Administração Pública com profissionais para a realização de atividade típica de
servidor público efetivo, tal súmula confere ao trabalhador direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de
horas trabalhadas, e o respectivo saldo do FGTS, de maneira que exime a administração pública de obrigações trabalhistas e nega direitos oriundos
do labor aos profissionais que se submetem a este tipo de contratação. O presente trabalho aborda, como objeto de estudo, os efeitos na
administração pública e na sociedade da súmula 363 do TST que surgiu de forma bem intencionada com o objetivo de desmotivar o profissional a
trabalhar para a administração pública de forma temporária, sugerindo a ascensão ao serviço público por meio de concurso. Porém, o texto
contido na súmula 363 do TST exime a administração pública das responsabilidades trabalhistas para com os profissionais que exercem cargos em
órgãos da administração pública sem concurso prévio para a respectiva área, apesar de necessários à administração em casos específicos, são
deles cerceados direitos trabalhistas já consagrados em nosso ordenamento jurídico. O encargo com esse tipo de contratação incide sobre toda a
sociedade, principalmente sobre o profissional contratado e o cidadão contribuinte, pois se implicam gastos públicos que muitas vezes não
primam pelos Princípios do Direito: legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, dentre outros; o serviço público é deturpado
na sua essência com a manutenção de um sistema que privilegia determinadas pessoas em declínio dos direitos trabalhista desses profissionais. O
Estado, portanto, não pode se beneficiar da sua própria deficiência, na omissão em deixar de realizar concurso público, ferindo a Constituição
Federal e seus princípios em desfavor do trabalhador que durante o período em que está submetido a este tipo de contrato não cria nenhum
vínculo formal, abdicando de direitos e garantias concernentes ao trabalhador. Através da análise, são estabelecidas divergências no intuito inicial
desta súmula e seu funcionamento na realidade. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental.
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RESUMO
A dicotomia entre o público e o privado, que historicamente permeou o direito, vem sendo relativizada em tempos recentes, o que ocorre com o
fortalecimento sem igual da Constituição e, por conseguinte, do Direito Constitucional. Não é por outra razão que emerge do seio jurídico
contemporâneo o fenômeno da constitucionalização dos direitos. Direito Civil, Penal, Processual, enfim, todos os direitos que até então se
encontravam ilhados, ou mesmo enclausurados em suas bolhas imaginárias (verdadeiras elucubrações jurídicas afastadas da realidade), emergem
constitucionalizados. Em outras palavras, todo e qualquer direito passou a ser visto e revisto sob a ótica e o filtro da Constituição. É neste estágio
social e jurídico que a “ponte” construída encontra seus alicerces no princípio da dignidade da pessoa humana, o que significa falar em
desenvolvimento e fortalecimento dos direitos e garantias constitucionalmente previstas. Metodologicamente, utilizou-se da pesquisa biográfica
qualitativa para entender como foi erguida a “ponte” da “unificação” das áreas historicamente segmentadas, além de se objetivar entender o atual
estágio das garantias fundamentais elencadas na Constituição brasileira promulgada em 1988, bem como seus reflexos normativos sobre o atual
Estado Democrático e de Direito. Utilizando-se da visão de que o princípio da dignidade da pessoa humana é, sim, um dos mais importantes e
relevantes marcos jurídicos e sociais do último século, verificou-se de um lado, o surgimento de novas e inovadores reflexões hermenêuticas e
argumentativas e, de outro, anseios sociais carregados de exigências individuais, coletivas e difusas. Constatou-se, com isso, que as
transformações normativas, tais como a constitucionalização garantidora da norma, além de abranger diversos assuntos, também teve como meta
superar a desigualdade inerente ao campo privado, o que reflete em desigualdades sociais nas relações entre privados. Cumpre ressaltar que, com
o advindo da “união” público-privada, passaram a ser mais compreensivas as parcerias entre o público e o privado para efetivar as normas
constitucionalmente previstas. Contudo, insta salientar que, de certa forma, as lacunas deixadas pelos Poderes Legislativo e Executivo ao
organizarem esse dialogo permitem ao Poder Judiciário uma maior ascensão sobre campos até então por ele inexplorados, a fim de garantir
direitos e efetivar deveres. Tais fatos geram discussões sobre a intervenção do Poder Judiciário na divisão dos Poderes, o que transforma a visão
do Poder Judiciário em uma espécie de “tábua de salvação” tanto jurídica quanto social, todavia, causando diversos “efeitos contrários” e não
previstos na “bula político-jurídico”.
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RESUMO
O presente trabalho visa abordar, sob o prisma da sistemática do direito civil, a proteção ao nascituro, precisamente na análise da Lei de Alimentos
Gravídicos – Lei 11.804/2008, proporcionando o questionamento quanto à adoção da teoria concepcionista. Os alimentos gravídicos são
considerados como aqueles devido ao nascituro e percebidos pela gestante, alimentos estes destinados a cobrir as despesas adicionais
decorrentes da gravidez, da concepção até o momento do parto. Impende ressaltar a necessidade de manutenção da saúde da mãe durante a
gestação e, não menos importante, que o nascituro necessita de auxilio de seus responsáveis, já que uma gestação saudável significa um bom
desenvolvimento embrionário. De acordo com o princípio da solidariedade familiar, o dever de prestar alimentos é fundado na solidariedade
humana e econômica que deve existir entre uma família, um dever legal de mútuo auxílio e assistência, principalmente no caso dos alimentos
gravídicos. Frisa-se que será defendido um direito amparado na proteção da pessoa humana desde sua concepção, ou seja, a partir do momento
em que foi concebido, uma vez que para a teoria concepcionista considera-se nascituro como pessoa humana. O presente trabalho aborda,
portanto, a proteção destinada ao nascituro, particularmente àquela propiciada pela Lei de Alimentos Gravídicos, na atribuição de direitos
fundamentais, proporcionando-lhe o direito à vida, à integridade físico-psíquica, à honra, à imagem ao nome, à intimidade e até mesmo a
indenização por danos morais por ele suportados, como pode ser verificado em nossos Tribunais Superiores, e não mera expectativa de direitos
como defende a teoria natalista. Importante salientar o interesse que o tema se desperta também em outras áreas de conhecimento, tais como a
medicina, ciência, entre outras. O presente trabalho se propõe a questionar se existe efetivamente a proteção do nascituro, utilizando-se a teoria
concepcionista na tutela dos seus direitos. Para tanto, é realizado um estudo da bibliografia que cerca o tema que abrange desde a discussão
acerca da personalidade jurídica até os alimentos, na referida Lei, bem como decisões dos Tribunais Superiores. Pretende-se identificar a falha nos
mecanismos de defesa existentes, discorrer sobre a tutela jurídica do nascituro verificando, dessa forma, nas principais teorias que tratam da
personalidade jurídica, aquela capaz de lhe proporcionar a merecedora tutela. O estudo se encontra em andamento, mas já é possível perceber a
divergência do tema e a ausência, em consequência, de um tratamento uniforme que seja capaz de ultrapassar as diversas áreas do conhecimento
e propiciar uma tutela mais adequada.
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RESUMO
Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade trouxe à tona o relatório final sobre as violações aos direitos humanos cometidas em especial durante a
Ditadura Militar. Nesse sentido, seja pelo resgate da memória ou pela insuficiente abordagem do debate de gênero, tratar da violência de gênero
na Ditadura militar faz-se necessário. Isso porque após a redemocratização brasileira, torturadores ainda estão impunes, protegidos pela Lei da
Anistia destinada a crimes políticos. Perante tal problemática, a violência de gênero praticada sob a Ditadura Militar figura como o objeto da
pesquisa. Elenca-se, em meio a isso, um objetivo de ordem geral: observar como a violência do Estado na ditadura militar também era praticada
na forma de violência de gênero. Além de dois objetivos específicos: aprofundar a pesquisa sobre a Arte como meio do conhecimento e de
construção do Direito e analisar o conceito de gênero, para que a partir disso seja possível analisar o comportamento do aparelho repressivo do
Estado frente às militantes. Os referidos objetivos se integram no intuito de averiguar a facticidade da hipótese: na Ditadura Militar, sob o
argumento da repressão política, exacerba-se a violência de gênero. O cinema, nesse passo, finca relações comunicacionais com o Direito e
oferece a esse um olhar distinto daquele sedimentado nas operações jurídicas, o que leva a percepção de novas alternativas para o próprio direito.
É exatamente o que ocorre com o filme “Que bom te ver viva”, por meio do qual se enxerga, através dos dispositivos-imagem, a forma como as
militantes foram tratadas nos porões da Ditadura. Neste passo, verifica-se a não simplificação dos atos estatais como crimes políticos, mas sim
como crimes de lesa-humanidade. Dessa forma, refuta-se argumentos de autores que caracterizam tais crimes como políticos e, portanto,
passíveis de anistia. Recebe destaque, ainda, o papel da Comissão Nacional da Verdade, ao trazer à tona relatos de torturas às ativistas e análises
dos crimes de gênero. Destaca-se, ainda, a utilização do método indutivo com base na revisão de material bibliográfico e filmográfico.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a violência infantil como um crime silencioso e oculto a vista de todos. Assim ele se revela, pois medir a intensidade e
a amplitude desta violência torna-se uma tarefa difícil pelo fato de que ela pode assumir diversas facetas, revelando-se como violência física,
emocional, sexual e comercial, podendo ocorrer em qualquer ambiente, inclusive no ambiente intrafamiliar, escola, Internet e ser cometida por
qualquer indivíduo. O tema, apesar de ser um problema mundial, está sendo pesquisado na cidade de Niterói – RJ, que possui o mais alto índice de
desenvolvimento humano (IDHm) em nível estadual. Sua importância se reveste no fato de ser um fenômeno, ao mesmo tempo visível e invisível,
e suas causas são inúmeras e complexas de difícil definição. As suas consequências e perdas são arrasadoras para as crianças e adolescentes,
vítimas diretas e indiretas de seus agressores. Ao contrário do que se imagina, as desigualdades sociais e econômicas não são fatores
determinantes da violência contra crianças e adolescentes, pois esta percorre todas as camadas sociais. Sabe-se que toda criança e adolescente é
sujeito de direito e não pode ser objeto de qualquer forma de violência. Diante do não cumprimento desses direitos e da crescente violência
contra criança e adolescente, questiona-se quais os mecanismos e ações poderão ser adotados por todos no combate deste crime silencioso.
Desta forma, busca-se reconhecer a problemática e estimar a prevalência das formas de violência contra crianças e adolescentes, bem como a
analisar as políticas publicas e sociais no enfrentamento dessa questão. Trata-se de uma pesquisa em andamento e os resultados apresentados são
preliminares, cuja constatação é de que mesmo amparados pela Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Constituição Federal de
1988, meninos e meninas são diariamente submetidos às mais diversas manifestações de violência, evidenciando a fragilidade e a existência de
múltiplas lacunas em relação à sua proteção. Além disso, nota-se que esses maus tratos não são, em grande escala, documentados. Este fato
poderia ser atribuído a várias razões, o que se pretende levantar no curso da pesquisa. Conclui-se, portanto, que a violência contra crianças e
adolescentes ainda é constante na sociedade, e que é preciso fomentar a prevenção por meios de políticas públicas e sociais.
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RESUMO

O presente trabalho busca analisar no âmbito da aplicação da lei 6.830/80, Lei de Execuções Fiscais, o fenômeno da constitucionalização do direito
onde, princípios e garantias constitucionais passam a ter aplicação cogente no entendimento e aplicação das leis, relativizando a interpretação
literal dos institutos em favor de uma interpretação sistemática na busca de uma prestação jurisdicional efetiva. Os direitos fundamentais de
acesso à justiça o princípio da isonomia (art.5º, caput e inciso I) e as garantias processuais constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º,
inc.XXXV), da coisa julgada (XXXVI), do juiz natural (XXXVII e LIII), do devido processo legal (LIV), do contraditório e ampla defesa (LV), da vedação
das provas obtidas por meios ilícitos (LVI), da razoável duração do processo (LXXVIII), da publicidade dos atos processuais (art. 5º, inc. LX e art. 93,
IX) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX) são alçados a um status constitucional na Constituição de 1988 e passam a ter aplicação
cogente na interpretação do ordenamento infraconstitucional impondo uma profunda mudança dos métodos de interpretação das leis e com o
direito processual não é diferente. A partir desta premissa, buscou-se discutir a validade do instituto da garantia à execução, previsto no art.16 da
lei 6.830/80 como pré-requisito de admissibilidade para a defesa do executado, ante a sua aparente incompatibilidade com as garantias
constitucionalmente tuteladas de acesso a justiça. Buscou-se, ainda, verificar na jurisprudência, a solução que os tribunais vêm encontrando para
a interpretação da garantia na lei de execuções fiscais, tema que encontrava decisões conflitantes nos tribunais brasileiros e vem sendo pacificado
no STJ que encontrou, a nosso ver, o caminho correto de interpretação do instituto ao garantir a sua aplicação como regra porem admitir que a
necessidade de garantia da divida seja afastada caso o executado comprove a sua hipossuficiência.
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RESUMO
Segundo o Banco Mundial, em relatório de 2012, ressalta-se que o Brasil conseguiu praticamente eliminar a pobreza extrema, de modo que o
número de brasileiros vivendo com menos de 2,5 dólares (cerca de 7,5 reais) por dia caiu de 10% para 4% entre 2001 e 2013. O relatório aponta
ainda que a renda de 60% dos brasileiros aumentou entre 1990 e 2009. Ao todo 25 milhões de pessoas deixaram de viver na pobreza (extrema ou
moderada), isso representa que uma em cada duas pessoas que saíram da miséria na América Latina e no Caribe entre 1990 e 2009 era brasileira.
Este trabalho analisa uma das maiores políticas públicas de distribuição de renda implementado pelo Estado brasileiro, o Bolsa Família, um dos
responsáveis pela redução do empobrecimento extremo na sociedade brasileira. O debate sobre a proteção estatal de grupos desfavorecidos é tão
antigo quanto às primeiras ações nesse sentido. Não é possível estabelecer que o assunto tenha a sua origem no constitucionalismo social do
século XX. Muito antes disso o tema já era discutido. Entretanto, não há como negar que a incorporação gradativa de um conjunto de direitos ao
texto constitucional, acirra essa discussão. Apresenta-se um receituário diferente para as democracias de massa, ensejando-se uma série de novas
questões. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova ordem jurídica. Privilegiar, expressamente, como fundamento do
Estado Democrático de Direito brasileiro a dignidade da pessoa humana, unifica e reforça o rol de direitos fundamentais que nela vêm expressos,
dando verdadeira ênfase aos direitos sociais. A Constituição Federal de 1988 incorporou inúmeros direitos fundamentais visando à plena
consecução da dignidade da pessoa humana e em favor dos estratos mais empobrecidos, de modo a extrair-se de seu texto conceitos como o do
“mínimo existencial”. Os direitos fundamentais sociais, muitas vezes de caráter prestacional, são destinados a garantir condições materiais básicas
para a população, buscando-se promover a igualdade material. Se durante o constitucionalismo liberal os direitos fundamentais tinham apenas
uma face subjetiva, agora possuem também um componente objetivo, pois atribuem ao Estado o dever de nortear suas políticas públicas para
redução das desigualdades e promoção do bem comum. Como resultado, prestações materiais passam a ser impostas aos poderes públicos,
balizadas pelo mandamento constitucional. O presente estudo tem como premissa analisar o Bolsa Família a partir de uma concepção analítica
desses direitos, comprometida com os valores que foram escolhidos pelo texto constitucional. Para percorrer esse caminho, apresenta-se uma
base relevante na análise da política social apresentada. Inicialmente busca-se estudar a garantia do núcleo essencial, definir conceitos básicos do
mínimo existencial e a exigibilidade dos direitos fundamentais. Investiga-se também os reflexos da ponderação entre a reserva do possível e o
mínimo existencial. Por fim, analisa-se a concretização e a efetividade dos direitos fundamentais sociais no intuito de conferir aos destinatários da
norma, a promoção e a realização desses direitos por meio do Bolsa Família. Conclui-se que o Bolsa Família é uma política pública fundamental
para o Estado Brasileiro no tocante à redução das desigualdades e promoção da dignidade humana. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é
dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a
pesquisa valeu-se de dados bibliográficos e estatísticos, assim como de análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial.
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RESUMO
A abordagem pretendida neste artigo é tentar alcançar respostas aos anseios e questionamentos que surgiram e surgem após a aprovação,
regulamentação e sanção das novas regras e direitos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 72/2013. Foi utilizada uma pesquisa de cunho
exploratório com procedimento técnico bibliográfico e documental. O objetivo geral do trabalho é verificar se as atuais conquistas legislativas do
empregado doméstico será um estimulo à informalidade e se irá quebrar um tabu histórico cultural sobre a atividade laboral do doméstico. Foi
realizado primeiramente um resgate histórico sobre a relação trabalhista do domestico, sendo identificado que o trabalho doméstico, no Brasil,
está marcado por um forte resquício da escravidão, que apesar de retalhada no final do século XIX, sequer foi erradicada em tempos atuais. Com o
término protocolar, e não real, da sociedade escravagista, a mão de obra resultante desta aparente ruptura logo foi absorvida pelas demandas do
lar, sendo que sua prestação de serviço era recompensada com moradia e alimentação, não se falando sequer em salário. Como prova dessa dura
realidade que se verificava no âmago das famílias brasileiras, verifica-se que a relação de emprego doméstico passou despercebida com o advento
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em 01/05/1943. No segundo capítulo foi abordado sobre a efetiva regulamentação da relação de
trabalho doméstico que, antes tímida, só veio decolar com a Lei nº 5.859/1972; e, mesmo assim, com uma enorme defasagem de direitos em
relação ao regramento celetista. Esta tradição de submissão do trabalhador doméstico, e não de subordinação como preceituam os ensinamentos
trabalhistas, foi tão marcante que a própria Constituição Federal de 1988, tão elogiada por seus avanços, sucumbiu a esta visão arcaica a ponto de
pregar uma igualdade como direito fundamental em seu artigo 5º, inciso I, e logo depois, no antigo parágrafo único do artigo 7º, vedava a
aplicação de vários direitos trabalhistas ao empregado doméstico. No terceiro capitulo foi verificada a existente de uma visão pessimista, que
aponta como situação prejudicial à empregabilidade a equiparação destes direitos trabalhistas em favor dos domésticos sob a justificativa de que
o empregador doméstico não exerce atividade lucrativa, não podendo suportar os encargos trabalhistas como se fosse empresário. Concluiu-se
pela necessidade de se refletir sobre a ausência de representatividade dos interesses dos empregados domésticos, não só nas Casas Legislativas,
mas também nos espaços públicos para debates sociais. A visão da problemática pelo enfoque do empregado é marca característica do Direito do
Trabalho, assim sendo a atual equiparação jurídica entre celetistas e empregado doméstico é coerente com os princípios e parâmetros da seara
trabalhista.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

282

Titulo:

As dificuldades de apropriação da linguagem jurídica nos ingressantes do curso de Direito

283

Autor(es) Rosana Cátia Barbosa Terceiro, Roberta Cristiana Barbosa Terceiro, Rosângela Brito de Abreu, Denerson Jota de Paula
dos Anjos
E-mail para contato: rosanacatia@hotmail.com
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): linguagem jurídica, leitura, língua portuguesa
RESUMO
O presente artigo apresenta como objetivo geral da pesquisa analisar as dificuldades de apropriação da linguagem jurídica nos ingressantes do
curso de direito, no Centro Universitário Estácio do Ceará, na unidade Moreira Campos. Nessa linha de raciocínio, têm-se como objetivos
específicos: identificar quais as dificuldades desses alunos acerca da aplicação da língua portuguesa na interpretação e produção textual pertinente
ao curso de Direito e analisar quais estratégias pedagógicas podem ser utilizadas para solucionar esses problemas. A linguagem jurídica é bastante
técnica e requer do acadêmico um domínio prévio das ferramentas utilizadas ao longo de sua vida escolar tanto no ensino fundamental, quanto no
ensino médio. Evidencia-se a importância de estímulos à leitura e a necessidade de se valorizar a língua portuguesa no meio acadêmico, no intuito
de melhorar a compreensão literária que é complexa para o entendimento do aluno que chega ao curso acadêmico sem os conhecimentos
essenciais da língua materna. Desse modo, é notória a dificuldade do aluno que não possui essa instrução mínima de forma eficaz e eficiente, que
lhe permita iniciar satisfatoriamente a compreensão da linguagem jurídica. Soma-se a esse fato, a falta de leitura, ou melhor, lê-se muito, mas
somente a leitura de distração. O aluno não está acostumado a ter o hábito de ler livros que lhe auxiliem no seu meio acadêmico, a uma literatura
mais densa e complexa, e que favoreçam a redação forense; por exemplo, na construção de peças processuais. Consequentemente, há a distorção
na escrita, com a demonstração de erros simples de ortografia associados ao ensino fundamental; o analfabetismo funcional, que interfere na
capacidade de interpretação de textos, fato não tão somente observado pelos professores em sala de aula, mas também, refletido nos resultados
dos concursos na seara jurídica e exame da ordem. Dessa forma, a linguagem jurídica é apoiada pelo correto entendimento da linguagem básica
de português, além da prática constante do exercício de leitura. Reitera-se que a comunicação é principal ferramenta do operador do direito;
saber expressar-se é fundamental para o sucesso em sua vida acadêmica e profissional. Isso fará com que o desafio seja mais exequível, sem deixar
de levar em consideração que o uso da linguagem jurídica apropriada passa pelo desenvolvimento adequado de uma comunicação clara, concisa e
objetiva; com adequação necessária para desenvolver seu papel na sociedade, por meio de sua atuação profissional no universo jurídico. Optou-se
por realizar um estudo de caso, de abordagem qualitativa, como referencial metodológico.
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RESUMO
Tem-se proclamado que a ordem constitucional, estabelecida após 88, promove um cenário de profunda estabilidade institucional até então
nunca vivenciado no Estado brasileiro. No entanto, o parâmetro para aferir a estabilidade institucional não parece claramente definido, sendo que
podemos supor a grosso modo que o parâmetro básico utilizado pelos juristas e avaliadores da estabilidade institucional está fundado
estritamente em uma perspectiva normativa. Todavia, considerar a Constituição, em seu arcabouço normativo, como único parâmetro para
aferição da estabilidade institucional identificada em dado Estado, implica a conclusão de que a atuação institucional brasileira vem, por diversos
aspectos, sendo incongruente, pois o que se verifica concretamente no cenário brasileiro é, de outra maneira, uma atuação institucional diferente
do desenho constitucional. O objeto do presente trabalho é o conceito de estabilidade institucional no cenário político-jurídico brasileiro. Enxergase que não se pode contar com a primária perspectiva de adequação normativa para aferição da estabilidade de um Estado. Verifica-se, então, que
não há uma definição, tampouco pressupostos, apropriados de estabilidade institucional. Tendo em vista a dificuldade enfrentada quanto à
definição de estabilidade institucional e à caracterização dos seus parâmetros de eficácia, o presente trabalho propõe-se, pois, a analisar (i) o
conceito e (ii) o fenômeno de estabilidade institucional e as discussões correlatas. A pesquisa foi conduzida com base no método hipotéticodedutivo, determinando como critério de análise a atuação institucional em instância federal, mais precisamente dos órgãos de cúpula do
ordenamento nacional. A análise aqui empreendida acerca do conceito e do fenômeno de estabilidade institucional parte de uma demarcação
teórica institucionalista, sobretudo dos conceitos de (i) capacidades institucionais e os (ii) efeitos sistêmicos. Tais premissas apontam para a
existência prática de uma certa liberdade interpretativa que as instituições parecem possuir em determinadas situações, ou seja, a teoria
institucionalista apresenta a perspectiva de que a atuação institucional já não mais se encontra limitada severamente pela norma, mas possui
determinadas capacidades de interpretar e atuar discricionariamente. Verifica-se que: (i) a estrutura normativa constitucional não oferece sozinha
meios para conformação do status institucional do Estado e (ii) o conceito e a compreensão do fenômeno estabilidade institucional devem ser
determinados levando em consideração os fatores capacidades institucionais e efeitos sistêmicos.
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RESUMO
A expansão de vagas nos cursos jurídicos alcança elevados números nas instituições brasileiras de ensino superior, sem, porém, corresponder a
uma almejada boa formação dos profissionais na área. Os altos índices de reprovação nos exames promovidos pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), para aptidão ao exercício da advocacia, impõe a necessidade de desenvolver um processo de questionamento contínuo sobre tal
realidade. As políticas governamentais de ampliação do acesso ao ensino superior, especialmente através de financiamentos públicos aos
estudantes, a despeito de permitirem que significativa parcela da sociedade, carente de condições financeiras suficientes para arcar com os custos
com a graduação em instituições privadas, tenha a possibilidade de elevar seu grau de escolaridade, mostram-se ainda incapazes de avaliar a
qualidade do ensino jurídico, assim como identificar se o currículo adotado para a aprendizagem promove uma formação crítica e humanista do
futuro operador do Direito. Hodiernamente, além do problema da baixa qualidade acadêmica dos cursos jurídicos, desponta a preocupação com a
metodologia empregada em sala de aula. Num cenário de intensas desigualdades sociais, com a acirrada disputada por vagas no mercado de
trabalho, boa parte dos estudantes de Direito vislumbram a graduação como curso voltado para aprovação em concursos públicos. Como reflexo,
percebe-se que a maioria dos alunos não tem preocupação com atividades voltadas ao ensino e, particularmente, à pesquisa. Há forte resistência
dos alunos para adoção de literaturas mais aprofundadas, que imponham uma leitura mais densa e prolixa, e se exige, com freqüência, que temas
devem merecer maior atenção, haja vista a cobrança em bancas examinadoras de certames públicos. Acompanhando a problemática, através de
uma abordagem descritiva, amparada em estudos bibliográficos, em pesquisas e informações veiculadas em endereços eletrônicos, assim como
reunindo dados de experiência prática na docência, verifica-se que há uma preocupante carência na formação dos estudantes de Direito. Por
priorizarem estudos objetivos, direcionados ao cronograma exigido por editais de concursos, os discentes afastam-se de ferramentas de ensino
que se dirigem à análise acerca da essência e da evolução histórica dos institutos jurídicos, de sua importância teórica e prática, o que os
impossibilita de aferir um posicionamento crítico sobre a problemática que envolve as relações jurídicas nas sociedades contemporâneas. A
pesquisa jurídica carece de mais pesquisadores e estudiosos sobre temas polêmicos, mas não encontra um significativo grupo assíduo na
graduação, tampouco crescente renovação. Nesse sentido, cabe aos planos de ensino priorizar métodos que conduzam a leituras mais extensas, a
pesquisas jurisprudenciais, afastando-se de uma abordagem meramente teórica e focada na exegese da norma, distanciando-se de uma almejada
formação crítica e humanista dos estudantes de direito. Formar profissionais apenas para disputar vagas no setor público, não irá permitir-lhes
uma educação plena, que permita não somente alcançar a cobiçada função pública, mas um significativo espaço no mercado de trabalho. Sem
uma eficiente preparação dos profissionais da seara jurídica, diminui-se o grau de efetividade do acesso à justiça, quando esta se perfaz com a via
jurisdicional. A sociedade reclama por soluções para os problemas que a aflige e busca amparo no Poder Judiciário quando não encontra outra
solução. Profissionais jurídicos com formação imediatista e fragmentada não conseguem exercer um papel significativo na prática nem atendem
aos interesses dos litigantes.
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RESUMO
Vivenciamos diariamente os mais variados programas jornalísticos que têm como principal objetivo a busca pelo índice de audiência, atraindo o
público com notícias que relatam casos de natureza criminal gerando um clamor público por justiça e por vezes revolta, até que haja o desfecho
judicial. Hoje em dia, é inquestionável o papel da mídia na formação de opinião, principalmente quando se trata de crimes, exercendo papel
poderoso, onde investiga, denuncia, acusa, condena de forma antecipatória, tudo em razão da tal “direito à livre expressão”. O principal objetivo
deste trabalho é demonstrar que o juízo penal deve agir de forma ponderada e imparcial frente os apelos midiáticos disciplinando essa relação de
influência, apontando os caminhos que os meios de comunicação devem seguir para prestação de serviço que tenha a finalidade de garantir um
processo igual para todos, seguindo os princípios constitucionais relativos ao direito individual. Não se trata de querer calar a imprensa, pois seu
papel no contexto do Estado Democrático de Direito é de suma importância. A pretensão é mostrar de forma crítica as incongruências geradas por
certos meios de comunicação que acabam distorcendo a interpretação do real, e por vezes dimensionando fatos no sentido de se desconstruir
certa situação, o que é muito pior do que às possíveis sansões de um “devido processo penal”. Nesse contexto, tem-se como objetivo demonstrar
a incompatibilidade entre a mídia sensacionalista e os princípios constitucionais que norteiam o processo penal, mostrando que a forma como as
notícias referentes a crimes são divulgadas por alguns meios de comunicação (escrita e televisiva) gera uma colisão com esses princípios, quando
divulga assuntos relativos a delitos e a forma como se escandaliza o momento de determinada prisão. No primeiro momento, o trabalho mostra a
evolução e a importância da mídia para a sociedade e para o direito penal, juntamente com os princípios que as norteiam, relacionando aos
fatores correspondentes e presentes na Constituição Federal, e apresenta ainda a contribuição positiva dos meios de comunicação para com a
sociedade e para o processo penal. Posteriormente, o trabalho demonstra que, com o surgimento de programas sensacionalistas, voltada pela
curiosidade e interesse da sociedade por assuntos relativos a crimes e prisões, a influência da cultura de consumo de violência oferecida como
atração. Por fim, o trabalho aborda os aspectos negativos da mídia no juízo penal ao influenciar (mesmo que indiretamente) nas decisões do
julgador quando referente aos decretos preventivos para garantia da ordem pública. Apresenta também a importância dos princípios na hora de
julgar as causas criminais, contribuindo para que o julgador utilize-se da mesma para formar sua decisão.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

284

Titulo:

Considerações acerca da fiscalização da publicidade infantil no Brasil

285

Autor(es) CALEB OLIVEIRA FREITAS; Patrícia Franzim Ponce.
E-mail para contato: ernandes.marinho@estacio.br
IES: ESTÁCIO BRASÍLIA
Palavra(s) Chave(s): Controle de Publicidade. Relação de Consumo. Público Infantil. Proteção Integral. Projeto de Lei 5.921/2001
RESUMO
Este trabalho destacará alguns aspectos do controle de publicidade realizado pela Legislação Brasileira de Direito do Consumidor. Esta abordagem
será feita, especialmente, no tocante à publicidade veiculada nos meios de comunicação (mídia), direcionada ao público infantil. Atualmente, as
grandes empresas e indústrias utilizam cada vez mais os recursos dos meios de comunicação e de mídias diversas para divulgarem seus produtos e
serviços. No entanto, o problema não está nos meios usados, mas sim na forma como é realizada esta publicidade, pois todos os dias são
elaborados comerciais publicitários sem a menor indicação ética e moral, somente com o intuito de atrair cada vez mais novos consumidores, não
importando a sua faixa etária ou se determinado produto ou serviço irá interferir em seu desenvolvimento natural. A partir desta análise,
encontram-se alguns questionamentos como, por exemplo, o porquê de acontecerem tais práticas comerciais e a falta de uma legislação que
regulamente a publicidade considerada abusiva. Na pesquisa constatou-se que muitos países desenvolvidos da Europa já possuem uma legislação
específica para controlar a publicidade direcionada ao público considerado vulnerável – crianças e adolescentes. Por isso, nos últimos anos, vários
grupos e seguimentos da sociedade brasileira têm buscado junto aos órgãos de Defesa do Consumidor e também ao Poder Legislativo Brasileiro,
mecanismos que possam estipular regras em relação à publicidade exibida pela televisão, a qual chega aos lares brasileiros todos os dias e
horários, com vários tipos de publicidade, no sentido de que, a maioria dos pais não terão como saber o que seus filhos estão assistindo em seus
lares, pois estão em seus trabalhos e somente voltam para suas famílias ao final do dia, enquanto seus filhos passaram o dia todo sendo atraídos
por várias empresas que estão somente preocupadas em venderem seus produtos para estes futuros consumidores. A publicidade realizada pelas
empresas de comunicação no Brasil, nos últimos anos, têm ocorrido de uma forma praticamente sem restrições, a qual somente visa à proteção
do seguimento publicitário e da livre iniciativa, pois os legisladores brasileiros, até o momento, ainda não se atentaram aos excessos praticados na
divulgação de determinadas marcas de produtos que excedem em muito esta liberdade publicitária. Nossos legisladores, mesmo com a criação
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu O Código de Defesa do Consumidor, o qual se refere especificamente às relações de
consumo e que para muitos outros países é considerado um dos mais modernos códigos de proteção ao consumidor do mundo, em se
tratando do controle de publicidade foram bastante omissos. Constatou-se que as relações de consumo acontecem a todo o momento, o
mercado encontrou o tipo de consumidor ideal, aquele que não tem capacidade intelectual, ou mesmo maturidade, para discernir entre o
que é aceitável ou não. Este consumidor é a criança. Como já dito ao longo do trabalho, o mercado consumidor infantil movimenta, no Brasil,
anualmente cerca de R$ 130 bilhões (cento e trinta bilhões de reais). No entanto, as estratégias adotadas por eles nem sempre são as mais
corretas. Neste ponto, os fornecedores se valem da publicidade. A publicidade, como já conceituada, está presente em muitas relações de
consumo e se apresenta, muitas vezes, definitiva para a escolha entre um produto e outro. Até isto, não há problema ou ilegalidade. No entanto, a
publicidade se apresenta prejudicial quando induz os pequenos consumidores a exigir de seus pais que adquiram certo produto, sem mesmo levarse em conta a situação financeira da família ou a real necessidade de possuir aquele produto ou serviço.
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RESUMO
Na atividade jurídica contemporânea desempenhada seja por qual for o profissional de Direito, encontra-se a argumentação, que é de extrema
relevância quando se quer convencer o auditório sobre uma determinada questão. Diante disso, a Nova Retórica traz considerações cruciais sobre
o tema no tocante a uma nova teoria da argumentação voltada aos valores, ao razoável, em que nada é absoluto, por isso não faz uso da coação e
também não segue o racionalismo. Assim, sendo a tarefa principal de todo operador jurídico a interpretação das normas e de estar subentendido
que o Direito é basicamente linguagem, observa-se a ideia de valoração do que é de fato passível de verdade, necessariamente importante e
também a comparação de opiniões com os fatos ocorridos. Surgiu então esta pesquisa quanto a esse raciocínio analítico da argumentação, ou
seja, com objetivo de fracionar o estudo de modo a tornar compreensível o entendimento e abranger um todo. Tanto que há estudiosos que
procuraram estender e renovar as regras, visto que a definição de argumentação pode ser um conjunto de técnicas discursivas que permitem
provocar ou reforçar a opinião dos indivíduos quanto às teses que lhes são apresentadas. Há também autores que tratam da racionalidade na
argumentação e ressaltam o fato de, em sentido estrito, o uso da razão ao argumentar não ser de interesse apenas do magistrado, mas sim de
todo aquele que é ativamente ligado às questões públicas, isto é, que todos devem buscar ter o domínio sobre seus argumentos e não fiquem à
mercê da retórica de outrem. Mesmo que tenha seu caráter científico, não se deve esquecer que o veredicto modifica, impõe e interfere na vida e
nos direitos de um cidadão, ou seja, é algo sim de muita relevância para ser decidido apenas positivamente. Tendo em vista essas considerações
iniciais, foram levantadas estas hipóteses: Qual a importância da argumentação no tribunal? Quais são esses argumentos mais usados em
processos judiciais? Quais as funções desses argumentos? Percebe-se aqui a importância desta pesquisa ao se verificar que a argumentação
valorada é fundamental quando se quer convencer num tribunal e, diante disso, quanto mais aperfeiçoada, melhor será a atuação dos operadores
do Direito frente às causas que aparecerem. Entendido que o Direito é essencialmente “linguagem”, a apresentação de teorias sobre a
argumentação de renomados autores pode fornecer ao leitor de forma esclarecida o elo existente entre essas teorias com o discurso
contemporâneo na área jurídica. Por isso, o objetivo deste trabalho é identificar a argumentação em peças jurisprudenciais, procurando
compreender como ela é inserida no exercício forense, demonstrando assim, sua importância na formulação de sentenças. Como é um trabalho
voltado para o estudo da linguagem forense, incluindo tipos de argumentos e conectores coesivos na análise de peças jurídicas, a metodologia a
ser utilizada será qualitativa, dividida em duas linhas principais de ação: pesquisa bibliográfica com análise de literatura sobre a temática e análise
de peças jurídicas. Trata-se de uma pesquisa iniciada, voluntariamente, em setembro de 2014, na Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. O Início
formal deste projeto será em agosto de 2015 e no decorrer do semestre serão realizadas as orientações formais quanto à revisão do método, se
necessário, e definição do referencial teórico encontrado; escrita do trabalho e formatação dos resultados; correção final do trabalho escrito. O
encerramento das atividades será no final do mês de junho de 2016.
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RESUMO
A despeito de não ser nova a discussão acerca do tratamento especial que a lei confere a determinados trabalhadores, bem como a intervenção
do Estado nas relações privadas, não há, no Direito do Trabalho e, certamente, em outros ramos do Direito, nenhum estudo que tenha
identificado um elemento comum na contratação desses obreiros (a compulsoriedade), fato que motivou o debate proposto nesta pesquisa.
Embora se conceba que a relação trabalhista possua a natureza contratual, o que, a priori, indica a liberdade do empregador para admitir
livremente seus funcionários, pode-se constatar situações em que a contratação seja forçada pelo Estado. São previstas hipóteses em que não se
confere margem de liberdade para o empregador escolher quem deve contratar ou não, conforme a qualificação profissional do trabalhador e às
exigências do empreendimento empresarial. Simplesmente, a lei, com suporte em fundamentos específicos, impõe que determinados sujeitos
devam ser admitidos nas empresas. Será, no entanto, possível e legítima a imposição de tal admissão compulsória, já que o vínculo jurídico
estabelecido entre empregado e empregador decorre da manifestação de suas vontades? Existe algum caso de contratação compulsória no direito
brasileiro? Qual(is) as justificativa(s) em que o Estado se funda para estabelecê-la? É com base em tais questionamentos que o estudo foi
orientado. O tema, que alberga certa complexidade e, certamente, uma diversidade de críticas, particularmente pelos setores que não apoiam a
ingerência crescente do Estado nas relações trabalhistas, foi desenvolvido através de um exame bibliográfico, com uma abordagem descritiva, de
cunho ora dedutivo, ora indutivo, apresentando-se os elementos essenciais que envolvem o assunto. Além das inúmeras discussões que o tema
envolve, especialmente quanto aos limites da liberdade contratual, aos da propriedade privada e às dimensões do princípio da igualdade, sua
análise torna-se mais interessante quanod questionada a sua admissibilidade no contexto do atual pensamento neoliberalista globalizado, que
impõe ao direito do trabalho novos rumos: flexibilização, desregulamentação, terceirização, reformas legislativas. Permitiu-se identificar a
importância das contratações compulsórias não somente para os trabalhadores que elas diretamente atingem, mas para a sociedade. Verificou-se
que as razões que norteiam a inserção compulsória de trabalhadores no mercado de trabalho estão relacionadas com a promoção de direitos
fundamentais, particularmente os sociais. A conjuntura que cerca as admissões trabalhistas forçadas encontra amparo no processo de
constitucionalização do direito privatístico, que catalisou mudanças significativas na ordem jurídica privada, passando esta a gravitar em torno da
pessoa humana e dos seus valores existenciais. A ampla autonomia de celebrar negócios, sem qualquer interferência estatal, com a manifestação
sagrada e intocável da liberdade das partes, foi revista com as restrições trazidas pela prevalência da ordem pública e pela crescente intervenção
do Estado na economia dos contratos. Reduziu-se sensivelmente o campo de liberdade de contratar, na proporção em que o legislador entene
conveniente alargar a extensão das normas de ordem pública. Os interesses mais gerais passaram a se sobrepor a particulares, especialmente
quando buscam promover a dignidade da pessoa humana. Quanto às contratações compulsórias, destaca-se que importam em exemplos de
proteção de direitos fundamentais sociais: a necessidade de garantir reserva de mercado para trabalhadores que, por se encontrarem em
situações peculiares, dificilmente seriam contratados pelas empresas sem a imposição estatal, e, ainda, a garantia do bem-estar da coletividade,
na medida em que certas atividades devem ser desempenhadas por profissionais habilitados técnica e legalmente, por exigirem conhecimento
específico e estarem atreladas a valores essenciais, como a vida, a segurança.
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RESUMO
A realidade que chega ao Poder Judiciário supera qualquer abstração: juízes e tribunais tratam, recorrentemente, de questões concretas de
natureza individual e coletiva, que afetam o cidadão e a sociedade, na pretendida tutela de legítimos direitos sociais, em especial, o direito à
saúde, os quais compõem, entre outros, o perfil dos atos estatais contemporâneos do Estado Democrático de Direito, como se reflete no modelo
brasileiro, cujos objetivos fundamentais do Estado são indicados na Constituição Federal, nos artigos 1º, I e III e 3º. O Judiciário - como expressão
de poder da República - é o canal mais próximo e imediato na interface do cidadão ou da sociedade e o Estado, a partir de 1988, em razão do
acesso à justiça na resolução do impasse de direitos constitucionalmente garantidos, passando, nas últimas décadas, a tratar não apenas da tutela
de direitos subjetivos individuais mas, também, de conflitos de conteúdo social, político e jurídico, e sendo também protagonista de políticas
públicas, no exercício da função jurisdicional, quanto às ações ou omissões relativas ao Estado. Examinam-se aspectos teóricos que autorizam o
Judiciário ao controle judicial, em políticas públicas, do direito social à saúde, considerando que o tema é pressuposto da questão central da
pesquisa: a tutela processual, coletiva e individual, como premissa do Estado Democrático de Direito. Estabelece-se, assim, estudo no sistema
processual entre a forma individual e a forma coletiva de judicialização das políticas públicas, defrontando com institutos processuais pertinentes e
de acordo com a extensão do provimento jurisdicional pretendido Examina-se, inclusive, o Projeto de Lei nº 8.058/2014, do Deputado Federal
Paulo Teixeira - em tramitação no Congresso - que trata do processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Judiciário,
uma vez que não há legislação específica sobre a matéria. Utiliza-se pesquisa exploratória com coleta de dados bibliográfica e documental.
Percebe-se, na pesquisa em jurisprudência (em andamento), no que pese a atuação do Judiciário no controle das políticas públicas não poder se
dar de forma indiscriminada –não negando o princípio da Separação de Poderes– que a Administração Pública, ao violar direitos fundamentais por
meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, torna sua interferência legítima, servindo como instrumento para restabelecer a
integridade da ordem jurídica violada, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados em tema de proteção e assistência à saúde pública
e/ou individual, o que lhes confere legitimação passiva ad causam, nas demandas propostas. Igualmente, verifica-se, no tocante à invocação da
cláusula da reserva do possível, não pode esta ser óbice para a preservação dos direitos constitucionais fundamentais, como a saúde e a própria
vida. É inaplicável um debate sobre o mínimo existencial e a reserva do possível se a lei prevê o direito reclamado. Por outro, é possível ao juiz, de
ofício ou a pedido da parte, na fase executiva, impor multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, valendo-se do princípio da
proporcionalidade, caso de descumprimento de obrigação de fazer. Decisões sinalizam que, em matéria de políticas públicas, o meio adequado é a
via da ação coletiva com efeito erga omnes, considerando a abrangência difusa. Conclui-se que, no Estado Democrático de Direito, o Judiciário
como poder estatal deve estar em compasso com a visão do próprio Estado, não se tolerando, nos dias atuais, postura neutra no exercício da
jurisdição, realizando o controle das políticas públicas, não apenas pela infringência à Constituição pelos atos do poder público, mas pelo
confronto desses atos com os fins do Estado, frente à judicialização da saúde, seja na demanda individual, seja na coletiva e, observando
permanente diálogo, na conduta processual, com as partes, os representantes dos demais poderes e a sociedade, como recomendação da norma
projetada
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RESUMO
Nunca dantes o fenômeno sócio-jurídico do superendividamento suscitou tantas discussões quanto na atual sociedade pós-moderna
financeirizada de massa. Muito embora essa não seja uma realidade exclusiva do Brasil, sendo fato atinente à vida em sociedade, sobremaneira na
atual sociedade de consumo, a realidade aqui revelada se mostra alarmante. Ao contrário de certos países desenvolvidos, tais como Canadá, EUA
e França, que dispõem de inovações legislativas no tocante ao combate ao superendividamento, o Brasil ainda carece de uma legislação específica
que possa enfrentar o tema do crédito ao consumidor, assegurando mecanismos de prevenção e tratamento ao superendividamento. O quadro
tende a agravar-se em face do consumidor hipervulnerável, razão pela qual se faz necessária sua proteção preferencial em sede legislativa.
Tramita, entretanto, no Senado Federal, projeto de lei que visa combater o superendividamento, e que faz especial referência a figura do
consumidor idoso. Trata-se do Projeto de Lei 283/2012, um dos objetos de estudo da presente pesquisa. Em linhas gerais, o presente estudo se
propõe a traçar panorama amplo acerca da problemática do superendividamento, atentando para suas causas, bem como para os mecanismos de
prevenção e tratamento incorporados pelo referido Projeto de Lei. Em que pese a possibilidade de sua não aprovação, resta nítido que já não se
pode mais afastar a temática dos campos doutrinários e jurisprudenciais de discussão, justamente por se fazer sentir cada vez mais frequente no
cotidiano do consumidor de crédito, independentemente de idade, gênero e classe social. Outro grande objetivo é aprofundar o estudo sobre a
pessoa idosa, destacando sua hipervulnerabilidade contratual como mola propulsora para sua condição de superendividado de forma mais
recorrente. É notório que grande parte da publicidade de crédito dirige-se a população idosa, sendo esta, em sua maioria, formada por
aposentados ou pensionistas da Previdência Social. Aproveitando-se de sua patente fragilidade, muitas financeiras contratam crédito de forma
descontrolada, sem a adequada prestação do dever de informar e aconselhar o consumidor, e especialmente sem a obrigatoriedade de verificação
de renda que garanta a credibilidade daquele contraente para quitação da dívida futura. Por esse motivo, muitos idosos são levados a
superendividar-se, o que acaba por sucumbir sua capacidade financeira, afetando sua saúde econômica, e até mesmo seu bem-estar físico.
Ademais, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atestam que em 53% dos domicílios brasileiros os idosos são
responsáveis por mais da metade da renda familiar através de seus ganhos, incluindo aposentadoria e pensão. Nesse cenário, reveste-se de
extrema importância sua proteção, por ser este um dos principais alvos das instituições que oferecem crédito e empréstimos, e responder por
parcela considerável do sustento de grande parte das famílias brasileiras. O método empregado nesta pesquisa é o indutivo-dedutivo. Partiu-se da
análise de doutrina e legislação pátria correlata ao tema, inclusive do Projeto de Lei ora em tramitação, tendo-se buscado também no direito
comparado embasamento necessário para promover estudo sólido e coeso no que toca o superendividamento do consumidor, mormente o
consumidor idoso. Conclusões parciais: 1º) Pela aprovação do PL 283/2012; 2º) Pelo aperfeiçoamento de políticas públicas de educação financeira
para a terceira idade.
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RESUMO
O presente estudo se apoia na discussão sobre a regra prescricional adotada pela Lei 8.036/1990, que trata do FGTS, analisando sua validade
perante à Constituição Federal e aos princípios protetivos ao trabalhador. O método de “interpretação conforme a Constituição Federal”, aplicado
pelo STF em recente julgamento sobre a prescrição do FGTS, apresenta uma análise restritiva da natureza jurídica do FGTS. A metodologia utilizada
foi a pesquisa de cunho exploratório, com procedimento bibliográfico. A decisão judicial que reduziu a prescrição de 30 anos (Artigo 23,§ 5º, Lei
8.036/90) para cinco anos (Artigo 7º, XXIX, CF) apresenta como justificativa uma interpretação literal acerca da natureza jurídica do FGTS
restringindo-o a um mero direito trabalhista, ignorando sua finalidade social e protetiva ao emprego, visto que o mesmo possui uma natureza
jurídica multidimensional, não tendo apenas um escopo individual, mas também coletivo, visto que utilizado para garantir direitos sociais, como
habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana, além de representar um instrumento inibidor da dispensa arbitrária através da Multa de
40% sobre o saldo de FGTS existente na conta individual do empregado. Neste diapasão, o direito do trabalho sempre tratou de forma
diferenciada sua hierarquia normativa, visto que, em regra, as disciplinas jurídicas apontam para uma prevalência das normas constitucionais
sobre as demais regras infraconstitucionais. Entretanto, na esfera normativa trabalhista, no vértice da pirâmide normativa está o principio da
norma mais favorável ao trabalhador, norteado pelo critério da Proteção do Trabalhador. Destaca-se o princípio da norma mais favorável ao
trabalhador, que ocorre no caso de embate entre duas ou mais normas jurídicas de Direito do Trabalho vigentes e aplicáveis à mesma situação
jurídica, impondo ao aplicador a adoção daquela mais vantajosa ao trabalhador; a ponto de sobrestar o parâmetro constitucional, quando outra
norma, seja infraconstitucional ou contratual, for benéfica ao trabalhador. No contexto trabalhista, observa-se a necessidade de aplicação da
norma protetiva ao trabalhador em conformidade com a Constituição Federal, quando esta estabelece a igualdade, equilibrando uma relação
jurídica e tradicionalmente desigual que é a relação de emprego. O empregado é concebido pelo caráter de subordinação e pela dependência ao
empregador; sendo necessário seu tratamento diferenciado, por meio de medidas jurídicas compensatórias, visando à isonomia, ao equilíbrio, à
justiça social. Diante deste cenário, o presente estudo busca apurar os efeitos do recente julgamento do STF sobre a prescrição do FGTS sobre a
relação de emprego, e se a interpretação dada pela suprema corte brasileira está efetivamente em sintonia com os valores e fundamentos
constitucionais. Em suma, a existência de regras infraconstitucionais que majoram e ampliam direitos e garantias aos trabalhadores, só reforça a
proposta constitucional de valorização do trabalho, equilíbrio da relação de emprego, proteção da dignidade da pessoa humana e da justiça social.
Isto posto, constata-se um sério equivoco no entendimento do STF ao classificar o prazo prescricional de trinta anos para cobrança do FGTS como
inconstitucional, sendo que a correta “interpretação conforme a Constituição” seria reconhecer que o prazo ampliado favorece ao empregado,
visto que inibe a tentativa de não cumprimento desta e outras obrigações pelo empregador. Conclui-se que a diminuição do prazo prescricional de
trinta anos para cinco anos representa um ato que afetará sensivelmente as relações de emprego, visto que enfraquece ou facilita os instrumentos
de manutenção da empregabilidade; o que demonstra um desfecho nada aceitável para a Constituição, sob uma ótica axiológica e sistemática.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar o instituto da fraternidade dentro do Direito Ambiental. Para tanto estuda o meio ambiente como direito
transindividual, difuso e coletivo que pertence à categoria dos Direitos Fundamentais, pautado no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
artigo 1°, inciso III da Constituição Federal (CRFB) e o Princípio Constitucional do Desenvolvimento Sustentável, artigo 170, inciso IV da CRBF. A
metodologia foi pautada em pesquisa bibliográfica, tendo como fontes livros, monografias, artigos científicos, publicações periódicas, além de
outros impressos. O ponto de partida foram as Conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente, a primeira realizada na cidade de
Estocolmo, Suécia, em 1972 e as demais que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 e 2012, denominadas, respectivamente, de Rio -92 e
Rio +20. Em Estocolmo, os países signatários atentaram à necessidade de critérios e princípios comuns que ofereceriam aos povos do mundo
inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano, verificando que a proteção é questão fundamental que afeta o bem-estar
dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Na Rio -92, a intensão da conferência foi à busca de meios que permitissem o
desenvolvimento socioeconômico aliado à conservação da natureza, visando introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável, com um
modelo econômico menos voltado para o consumismo, mais focado no equilíbrio ecológico e nas necessidades ambientais, compromisso este que
foi renovado na Rio +20 e ainda focou na economia verde e na erradicação da pobreza. O Brasil apenas em 1981 sancionou a Política Nacional do
Meio Ambiente, que criou diretrizes, conceitos, objetivos e instrumentos com o fim de preservação ambiental. Em 1988, o meio ambiente ganhou
patamar constitucional ao possui previsão expressa no texto constitucional, artigo 225, que afirma ser um dever de todos e do Poder Público
preservar e fiscalizar o meio ambiente em prol da presente e futuras gerações. É, portanto, um direito de todos, transindividual e difuso. Trata-se
de Direito de Terceira geração por constituir um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos
humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, tendo como lema os princípios da solidariedade e fraternidade na busca
do interesse coletivo. A fraternidade e a solidariedade se apresentam como princípios do Estado Democrático de Direito e juntos formam
elementos essenciais para a estruturação de um compromisso gerador de responsabilidade fundamentada num ideal de comunidade, de bem
coletivo e de olhar para o outro. A fraternidade possibilita um novo tipo de reconhecimento entre os pares, uma forma de promover reencontros
e compromissos entre as partes, integrando povos e nações no sentido de contribuir pelo pacto entre iguais. O que se percebe é que a
fraternidade acena para uma responsabilidade pelo ‘outro’ de tal forma que se condiciona inevitavelmente à própria existência ou morada no
mundo. Esta responsabilidade com o ‘outro’, é o que caracteriza ser o direito ambiental fraterno, de fazer com que a própria humanidade se
reconheça como igual, sem com isso abdicar de suas diferenças culturais. Neste sentido, é possível concluir pela necessidade de buscar a
compreensão de que a humanidade possui uma única casa, que é o mundo habitado, e que atingir um direito ambiental sustentável é fazer com
que toda a humanidade se reconheça como integrante deste mundo e se reconheça como igual perante os demais. Este é o objetivo do presente
trabalho, demonstrar que através desta reciprocidade propagada pela fraternidade e solidariedade, haverá uma preocupação, um olhar para e
com o outro que propiciará a aplicabilidade de um ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável.
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RESUMO
O presente trabalho discute acerca da teoria do direito penal do inimigo, elaborada por Günther Jakobs. Para isso, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, fundamentada em livros, redes eletrônicas e artigos científicos, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, visando identificar a
possibilidade de aplicação da teoria no Brasil. Jakobs propõe que determinados crimes cometidos contra o Estado, tais como organizações
criminosas, crimes sexuais, tráfico de drogas, sejam penalizados com maior rigidez, retirando do meio social os considerados inimigos.
Determinados indivíduos são considerados inimigos, em razão de sua alta periculosidade, punindo-os pelo direito penal do autor. Ao discorrer
sobre a teoria das velocidades do direito penal, a 1º e a 2º velocidade induz a considerar a teoria de Jakobs como a 3º, no qual coexiste a
imposição de penas privativas de liberdade e torna-se menos rígido as regras de imputação, pois há uma exclusão de garantias processuais penais
por não considerar o imputado um cidadão. A teoria especifica o criminoso e o delinquente, aquele sendo penalizado com medida de segurança,
por presumir sua periculosidade, atentando a ameaça que este indivíduo reflete para o futuro, visto que, nesta teoria o Estado tem o poder de
impedir que seus direitos fundamentais ao receber uma sentença, sejam assegurados; e este continua com seu status de cidadão mesmo sendo
sobreposto uma pena, já que, o Estado deposita a confiança de que ele não irá perpetrar em outras contravenções após o término de sua pena, e
sim, conduzir-se fiel às leis. No entanto, seria possível a aplicação da teoria de Jakobs no Brasil? O estudo tem por objetivo, permitir a análise das
penas aplicadas desde os tempos primitivos, até os tempos modernos, consulta bases filosóficas que contribuíram para a criação da teoria de
Jakobs, averiguando a desconformidade entre os direitos garantidos, que origina uma ampla desproporcionalidade, sugerindo ao público uma
determinada maneira de ver ou de julgar o direito penal do inimigo. Dessa forma, constatou-se conforme princípios basilares constitucionais, tais
como o princípio da máxima efetividade, que se trata quando a norma constitucional deve ter a mais ampla efetividade social e o princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, que emana de ideias de justa medida, proibição de excesso, equidade, além de ser regra de interpretação
para todo o ordenamento jurídico, que a teoria de Günther Jakobs torna-se incompatível com nossa Constituição Federal de 1988, uma vez que, os
princípios têm como função, ser a base da estrutura das leis e assegurar uma ordem jurídica sólida e efetiva, por conseguinte, em uma sentença,
um acusado tem de obter pena proporcional ao seu delito e nunca dissipar o direito de ressocializar-se posteriormente pena cumprida. Portanto, o
Brasil não estaria hábil para a utilização dessa teoria em nosso Estado, em razão que, se entenderia como uma renúncia aos direitos já
conquistados. Estaríamos assim, regressando ao passado, como na Ditadura Militar entre 1964 e 1985, no qual brasileiros foram privados de seus
direitos. Para conter o aumento da criminalidade não se exige unicamente constituir e executar leis com intensa rigorosidade. Necessita haver
modificações em todo o conjunto da organização do Estado para chegar-se a uma condição propícia para todos.
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RESUMO
Os direitos sociais são direitos que buscam atender às necessidades básicas das pessoas nos diversos âmbitos de suas vidas. Eles são inseridos nas
relações de trabalho na medida em que representam garantias para os trabalhadores, em face das empresas e do Estado, no sentido de diminuir
sua vulnerabilidade diante dessas relações. A peculiaridade dos direitos sociais está no fato de que somente o reconhecimento constitucional não
é suficiente para sua efetivação: é preciso promover uma reconstrução garantista, ordinária e democrática dos direitos sociais. Neste sentido, uma
Constituição que impõe deveres positivos e negativos aos poderes públicos e de mercado possibilita a construção de canais institucionais
representativos dos grupos mais vulneráveis da sociedade e deve ser garantida e concretizada por todos os poderes, principalmente, o judiciário.
Deste modo, o controle jurisdicional das políticas econômicas e sociais se apresenta como condição para a manutenção do princípio democrático e
para sua adequação aos elementos nucleares do estado social. As garantias jurisdicionais compreendem a possibilidade de um Tribunal exercer
controle para assegurar a primazia da constituição e a efetivação dos direitos sociais. Com relação aos tribunais superiores, confere-se o objetivo
de estabelecer mecanismos de controle e reparação naqueles casos em que a garantias jurisdicionais ordinárias se mostraram insuficientes ou que
a vulneração dos direitos pode ser atribuída ao próprio legislador. Desta forma, espera-se que os órgãos jurisdicionais sejam capazes de se abster
frente à atuação ou omissão legislativa favorável a ampliação dos direitos sociais e, ao mesmo tempo, se opor frente aquelas que de maneira
ilegítima restrinjam o alcance normativo dos direitos civis, políticos e sociais. Com base nesses referenciais analíticos, a pesquisa investiga o papel
exercido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas garantias dos direitos sociais, em especial os do trabalho, nos últimos anos. A Constituição de
1988, no artigo 7º caput, assegura um conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores acolhendo os princípios da proteção, do nãoretrocesso social e da progressividade. Para garantir tais princípios, cabe perquirir se a interpretação do STF dos direitos sociais respeita uma
atuação legislativa ampliativa dos direitos dos trabalhadores. A investigação ora proposta direciona-se ao estudo dos temas submetidos à análise
da Repercussão Geral pelo STF em matéria trabalhista nos anos de 2013, 2014 e 2015. A metodologia utilizada é qualitativa e envolve a utilização
de técnicas de pesquisa bibliográfica, com estudos nos campos do Direito do Trabalho e Direito Constitucional, e jurisprudencial, realizada a partir
de análise dos Boletins de Repercussão Geral do STF e da Tabela de Temas de Repercussão Geral de Interesse da Justiça do Trabalho do TST
(Tribunal Superior do Trabalho). Como conclusões parciais, verificou-se que a atuação do STF nos casos-referência estudados até o momento,
demonstra que o Tribunal não possui uma atuação uniforme. Quando se trata de ações em que predomina a distinção entre capital e trabalho,
conforme se evidencia no ARE 709.212/DF, o tribunal tende a adotar uma interpretação restritiva. Por outro lado, no RE 658.312/SC houve uma
interpretação efetivamente ampliativa do STF, com o reconhecimento da isonomia enquanto tratamento igualitário baseado na igualdade
material. Outrossim, ao analisarmos RE 596.478/RR fora evidenciado um equilíbrio das posições no STF, explicitado na votação apertada, que
garantiu o reconhecimento do direito sem a extensão de outras vantagens, embora a tese majoritária dos argumentos contrários atribuísse uma
responsabilidade conjunta entre Estado e empregado a partir do princípio da moralidade administrativa como estruturante da relação de função
pública.
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RESUMO
A partir de pesquisa documental, por meio de análise de documentos legais, livros e artigos científicos, a presente investigação propõe uma
abordagem teórica sobre o movimento Direito e Economia (Análise Econômica do Direito), com foco na investigação e questionamento dos seus
fundamentos filosóficos. O tema, de cariz interdisciplinar, é abordado diante da seguinte situação-problema: os critérios de eficiência podem
constituir, sozinhos, fundamento ético-hermenêutico para escolhas normativas? Para a construção de resposta adequada à indagação, examinamse os fundamentos filosóficos da Análise Econômica do Direito, assim como as concepções teóricas existentes em relação à noção de intersecção
entre a eficiência e a justiça. O objetivo da pesquisa é averiguar se a eficiência e a maximização podem consistir, exclusivamente, na
fundamentação ética do direito. Os resultados da pesquisa demonstram a existência de concepções teóricas diferenciadas acerca das relações
entre eficiência e justiça, apontando: i) pressuposições que negam tais relações; ii) determinam uma ordem de prioridade de uma sobre à outra;
ou iii) aceitam uma conexão entre ambas. Demonstram, também, que a ética da Análise Econômica do Direito encontra-se centrada na eficiência e
suas derivações, como a maximização de riqueza e a relação custos versus benefícios. Encontra-se, assim, associada à noção de inclinação da
escolha para a melhor chance de maximização. Neste sentido, o comportamento assume fins instrumentais, pautado no pressuposto da
racionalidade como critério para análise e avaliação das diferentes possibilidades de ação, o que leva a ponderações acerca de vantagens e
desvantagens, custos e benefícios das alternativas. Conclui-se que os princípios associados à noção de eficiência se relacionam mais com métricas
quantitativas (como a relação custos versus benefícios) do que com a de noção de justiça e com a sensibilidade e ancoragem em valores. Nesta
esteira, o uso de instrumental teórico e empírico da economia, proposto pela Análise Econômica do Direito, constitui interessante mecanismo de
averiguação da adequação de escolhas normativas segundo critérios de eficiência, mas a eficiência não pode ser compreendida como um critério
normativo exclusivo de fundamentação para tais escolhas, especialmente quando estiverem em xeque as noções de justiça e valor inerentes ao
direito. As múltiplas interdependências entre a eficiência e a justiça devem ser consideradas, com esforço para a realização de ambos os objetivos.
Tomar esse caminho significa: i) sustentar a inadequação de uma visão puramente econômica, desvinculada de aspectos sociais, em prol do
desafio de aliar eficiência econômica e efetividade social; e ii) defender a intersecção entre direito e economia (assim como de outras ciências), e
não a colonização de uma ciência pela outra.
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RESUMO
A Justiça Tributária parte da conjugação de diversos interesses políticos e de princípios fiscais de proteção ao contribuinte. Inúmeras decisões
políticas fiscais são tomadas levando em consideração justificativas extrafiscais (uso do tributo para atingir finalidades político- econômicas), mas
desconsiderando-se, in casu, o princípio da capacidade econômica do contribuinte como medida-limite da pauta fiscal. Em regra, as políticas
intervencionistas tributárias são justificativas para o descompromisso com a capacidade contributiva individual. Partindo-se da premissa segundo a
qual a tributação é uma função política, e que recebe influxos econômicos, sociais, ambientais, ou mesmo culturais, tudo a partir de uma diretriz
política, identifica-se a inapropriada expressão extrafiscalidade (extra= para além; do tributo), que é mesmo uma fuga linguística, e que permite
ruir com a justiça tributária calcada no princípio da capacidade contributiva, estabelecendo-se um modus operandi em descompasso com o
mínimo existencial em termos tributários. A partir destas premissas, o presente trabalho objetiva relacionar a extrafiscalidade com o princípio da
capacidade contributiva, combatendo, assim, as teses consagradas de que uma política extrafiscal põe de lado a consideração da capacidade
contributiva em prol de um objetivo político de Estado. Examina-se a função intrínseca e extrínseca da tributação, a partir da hipótese de que toda
tributação tem o devido cunho político decisório, ao que desconsideramos, por isso, a existência de uma categoria de tributos puramente fiscais,
já que finança neutra pode significar: política com forte cunho conservador e liberal. A metodologia que se estabeleceu seguir é de cunho teóricoanalítica, a qual parte das doutrinas de referência sobre uma premissa excludente da capacidade contributiva e as alia a aplicação casuística.
Considera-se, em base teórica, os estudos sobre capacidade contributiva, que se consagra como o princípio-síntese do sistema constitucional
fiscal, mormente identificado nos impostos, mas não merecendo ser constrangida em prol do que já é também evidente em termos de processos
políticos decisórios - função social do tributo. Como resultados já identificados observou-se a hermenêutica jurisdicional vacilante no uso das
referências teóricas aqui citadas, ao que se conclui pela imperiosa abertura aos fundamentos últimos da tributação, assim encontrados na
consagrada Constituição Fiscal. Conclui-se, com esta pesquisa, que a extrafiscalidade merece ser reconduzida terminologicamente a expressão
"função indutora do tributo", como um aspecto extrínseco da tributação, em conjugação ao aspecto intrínseco de constituição de um tributo, a
partir da capacidade econômica do contribuinte.
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RESUMO
O trabalho objetiva responder a seguinte questão: como se aplicam os honorários advocatícios ao processo que tramita perante a Justiça do
Trabalho? A pesquisa tem cunho exploratório, valendo-se de material bibliográfico e documental. O trabalho visa a análise do instituto da Súmula
219 e 329 do TST, seus benefícios e efeitos nos julgados, bem como verificar se o seu uso acarretaria uma melhora na prestação jurisdicional. Para
propiciar um melhor entendimento, o artigo foi dividido em quatro itens: inicialmente, é importante definir o instituto dos honorários advocatícios
sobre o entendimento doutrinário e jurisprudencial, abordando se este decorre da mera sucumbência na Justiça do Trabalho; em seguida, se torna
essencial apresentar sua aplicabilidade na relação de emprego e trabalho, as divergências doutrinárias que cercam o tema, bem como a
aplicabilidade do instituto jurídico nas instâncias ordinárias e extraordinárias. Foi realizada uma análise dos benefícios dos honorários
sucumbenciais, seus efeitos nos julgados e a efetividade na prestação da tutela jurisdicional. Dessa forma, a discussão sobre o instituto dos
honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho é de grande relevância, especificamente sobre seus parâmetros legais, as controvérsias
doutrinarias e sua contribuição para a busca de uma melhor qualidade de prestação jurisdicional, por ser um dos temas mais controvertidos
quando se comenta sobre a Justiça do Trabalho, tendo em vista a divergência doutrinária e jurisprudencial, o próprio Tribunal Superior do
Trabalho (TST) pacificou o entendimento de que na Justiça do Trabalho os honorários advocatícios não são devidos pela mera sucumbência. A
análise sobre estes honorários deve, então, levar em conta o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo TST, de forma cumulativa nas lides
decorrentes da relação de emprego e não se restringir somente à mera sucumbência. O instituto dos honorários advocatícios como regra geral
tem como fundamento legal as normas contidas nos artigos 133 da Constituição Federal e artigo 20, §3º do Código de Processo civil. Os textos
jurídicos apresentam os honorários sucumbenciais condenando a parte vencida ao pagamento do percentual mínimo de 10% (dez por cento) e
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, embora a Constituição Federal afirme que o advogado é indispensável
à administração da justiça, na esfera Trabalhista vigora o jus postulandi, que permite ao reclamante ingressar no Judiciário sem a assistência de um
advogado até o final da instância ordinária. Dessa forma, a Justiça do Trabalho trata do tema sob uma ótica diversa da Justiça Comum, possuindo
como fundamento legal as seguintes normas: Lei nº 1.060/50, 5.584/1970, além das súmulas 219 e 329 do TST, que apresentam o assunto de
maneira pacificada exigindo de forma cumulativa o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita e justiça gratuita, para a
concessão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Conclui-se, então, que os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho não decorrem da
mera sucumbência estando sujeitos às exigências das súmulas 219 e 329 do TST. Vale destacar que tal posicionamento não extinguiu o jus
postulandi, mas apenas garantiu à parte que encontra-se acompanhada por um advogado de sua categoria profissional, receber os honorários
sucumbenciais, tendo em vista tratar-se de um serviço prestado por um profissional técnico e habilitado para postular a necessária e fiel aplicação
do direito, garantindo a eficácia dos princípios constitucionais: acesso à justiça, ampla defesa e contraditório.
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RESUMO
O presente estudo investiga a necessidade e a eficácia da intimação do réu revel, citado por edital, para o cumprimento de sentença, e
secundariamente analisar se é devida, neste caso, a aplicação da multa do 475-J, correspondente a 10% sobre o valor da condenação, visando
responder a seguinte indagação: tendo por base a Lei 11.232/05 e a decisão no REsp 1.189.608 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – a
intimação pessoal do devedor revel citado por edital, é realmente necessária para dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença? Para
que tal objetivo seja alcançado, foi utilizada uma metodologia exploratória e o raciocínio dedutivo, com base no estudo da doutrina, da legislação
brasileira e ainda de um levantamento jurisprudencial, expondo os critérios utilizados para a aplicação da referida teoria. O tema abordado é de
extrema importância, visto que a lei não prevê de forma expressa como o credor deve agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença
nos casos em que o devedor revel se encontrar em local incerto e não sabido. Sobre o tema, há divergência entre os Tribunais, impondo
insegurança jurídica decorrente do tratamento diferenciado dado a situações bem parecidas. A discussão ultrapassa o campo teórico e acadêmico
e traz importantes desdobramentos para a prática processual, impactando o dia a dia dos profissionais do direito que lidam com a matéria. Buscar
o entendimento mais justo e o procedimento mais célere é o que se pretende ao fim deste trabalho, demonstrando, ainda, que criar entraves para
o credor obter o que lhe seja devido vai de encontro às mudanças advindas da Lei 11.232/2005, que visam à economia e à celeridade na fase de
execução. Por fim, o presente trabalho pretende demonstrar que a intimação pessoal do devedor revel, citado por edital, apresenta-se
desnecessária e que só se presta a prolongar o processo e fomentar a inadimplência, incentivando a prática da revelia, vez que a omissão e
ocultação do devedor seriam totalmente benéficas para este que permanecerá com seu patrimônio ileso. Por fim, após os estudos realizados
sobre o assunto, cabe salientar que o início imediato do cumprimento de sentença independente de intimação pessoal do devedor, nos casos em
que é réu revel citado por edital, é uma medida necessária e que não traz prejuízos ao devedor, pois ao verificar que seu patrimônio está sendo
bloqueado, será grande a chance do Requerido comparecer aos autos para tomar ciência da execução. E quanto antes o devedor tiver
conhecimento de que seu patrimônio está sendo bloqueado e vulnerável à penhora, quanto antes poderá providenciar o pagamento, diminuindo
assim a incidência de atualização monetária, juros de mora e multa, evitando que o valor do débito aumente cada vez mais. Por outro lado, desta
forma, o credor terá uma maior possibilidade de recuperar seu crédito, haja vista que não necessitará localizar o devedor para após realizar os
atos executivos, a fim de buscar patrimônio do devedor. O prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização dos atos executivos via
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, poderá inclusive facilitar a busca de informações quanto a localização do devedor, desde que estejam
devidamente atualizados.

Titulo:

Investigação criminal pelo Ministério Público: limites e possibilidades

Autor(es) LIDIANE MOURA LOPES; LUIZ OTÁVIO MENDES PARENTE JÚNIOR
E-mail para contato: lidianelopes@bol.com.br
Palavra(s) Chave(s): Ministério Público, investigação criminal, possibilidades

292
IES: ESTÁCIO FIC

RESUMO
A possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público ganhou relevância nos últimos anos, notadamente, em razão das diversas
interpretações conferidas aos incisos do artigo 129 da Constituição Federal. Com o objetivo de analisar a evolução legislativa e jurisprudencial
sobre o assunto, propoe-se o presente estudo, que visa também pontuar os limites dessa atuação sobre um enfoque prático, mas sempre à luz dos
princípios e garantias constitucionalmente estabelecidas. Executou-se uma análise dos dispositivos constitucionais que tratam do tema, assim
como, das leis e Resoluções que regulamentam a matéria, e de importantes decisões judiciais que enfrentaram o assunto. A revisão bibliografia
envolve a análise de textos de autores nacionais e estrangeiros.O Texto Constitucional, no art. 129, atribuiu ao parquet, logo em seu inciso inicial,
a relevante missão de promover, privativamente, a ação penal pública. No entanto, apesar da previsão explícita de que no exercício das suas
atribuições, pode o Ministério Público, requisitar diligências e informações, a controvérsia se implantou na possibilidade ou não, de colher
elementos de provas que forme a sua convicção no âmbito criminal. Uma das razões do desencadeamento dessa celeuma repousa na
interpretação restritiva do artigo 144, § 1º, I, também da Carta Maior, que confere à Polícia Federal, a atribuição para apurar as infrações penais.
No plano infraconstitucional, a Lei 12.830/2013, ao prever no artigo 2º, § 1º que cabe aos delegados de polícia a condução da investigação
criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, reacendeu o debate acerca dos limites e possibilidades da atuação
no parquet na seara da investigação criminal. Desta forma, propoe-se uma análise normativa da questão, sobre o ponto de vista dos critérios de
interpretação fornecidos pelo estudo da hermenêutica e também da Teoria dos Poderes Implícitos, já adotada pelo STF, ao entender que, se a
própria Constituição outorga atribuição a um órgão e define os objetivos a serem alcançados, implicitamente também lhe confere os meios e
instrumentos necessários para atingi-los. Ademais, nossa Lei Maior não veda expressamente a investigação criminal pelo Ministério Público e
tampouco confere exclusividade à Polícia para proceder na investigação criminal. Ressalte-se ainda, a análise da Resolução nº 13 do Conselho
Nacional do Ministério Público, que ao regulamentar o art. 8º da Lei Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, reafirma o poder
investigatório do órgão ministerial com atuação criminal, ao mesmo tempo em que, prevê a possibilidade da investigação ser realizada também
por outros órgãos legitimados da Administração Pública. É o chamado Procedimento Investigatório Criminal - PIC. Não se trata de conferir a
presidência do Inquérito Policial ao Ministério Público, mas sim, da própria materialização da sua função institucional, constitucionalmente
prevista, qual seja, a de defesa e promoção dos direitos fundamentais, com respeito às garantias fundamentais contra as intervenções indevidas,
mas orientada pela realização da proteção aos direitos mais caros à sociedade, e em especial, aqueles que são tutelados pelo Direito Penal. Em
decisão proferida no RE 593727, o STF reconheceu, com Repercussão Geral, o poder de investigação do Ministério Público, observados os limites e
condições que serão analisados. A recente decisão do STF leva os autores a concluir que, em busca da segurança jurídica, a melhor interpretação a
ser dada é pelo reconhecimento do poder investigatório do Ministério Público na seara criminal. Ademais, a investigação visa colher elementos de
prova que serão de grande importância na fase processual e na consequente prolação da sentença. Portanto, não se trata de usurpar atribuições,
mas sim somar esforços na busca da construção da verdade processual.
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RESUMO
O presente trabalho busca promover a discussão quanto à (im)possibilidade da aplicação da súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça como
critério único de presunção em caso de negativa injustificada do réu a submeter-se ao exame de "DNA" na ação de investigação de paternidade
em razão da proteção do direito fundamental à autodeterminação. Em caso de aplicação da súmula como singular possibilidade, estaria
dispensada a apresentação mínima de provas de relação amorosa ou afetiva entre as partes. Tal presunção encontra-se prevista nas normas dos
artigos 231 e 232 do Código Civil, aliada à regra do inciso IV do art. 334 do Código de Processo Civil, a qual dispensa a produção probatória de
outras espécies pela parte autora. A abordagem da pesquisa incide na identificação dos pressupostos e fundamentos para a criação da súmula
301, do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à importância da prova pericial, dos procedimentos da investigação de paternidade, além
da problemática do direito à intangibilidade do corpo humano, à intimidade e à dignidade da pessoa humana do suposto genitor - titular de
direitos fundamentais - ou de seus ascendentes ou descentes, em sua falta, sobrepondo ao direito ao conhecimento do vínculo biológico do filho,
também titular, mas do direito fundamental à filiação, e, ainda, quanto aos procedimentos da investigação de paternidade e, também, da
importância do exame de "DNA". A justificativa do presente estudo incide na relevância acadêmica e social, uma vez que a análise da temática da
presunção “juris tantum, juris et de jure" versus a impossibilidade de coerção do suposto genitor, correlacionando à evolução histórica da filiação
no Direito de Família Brasileiro, diante da evolução constitucional e às transformações sociais através dos tempos constituem matéria de alto
interesse, uma vez que há o antagonismo entre o direito fundamental à autodeterminação do réu, em não querer submeter-se ao exame
biológico, diante do direito fundamental à identidade biológica do filho(a). Diante disso, conclui-se pela ocorrência de uma colisão de direitos
fundamentais, a qual, a partir da análise do sistema jurídico, em vista das fontes do Direito, será verificada em razão dos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proporcionalidade, à (im)possibilidade da aplicação da súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça como exclusivo critério de
presunção em caso da injustificada negativa do réu à submissão ao exame de "DNA" na ação de investigação de paternidade.
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RESUMO
Este projeto apresenta uma proposta de investigação de temas relacionados ao valor da vida com ênfase na perspectiva dos direitos humanos
aplicados a problemas de saúde publica. A investigação se desenvolve em um âmbito eminentemente discursivo e não envolve em nenhuma de
suas etapas instituições ou pessoas para chegar ao termo de seus objetivos: investigar os diferentes conceitos que envolvem o significado da vida
seja de ordem ética, moral, social, e espiritual e os temas decorrentes quais sejam: morte, eutanásia, aborto, suicídio assistido. Toma-se como
referencial teórico a legislação vigente a respeito dos temas, ancorados nos conceitos pertinentes aos direitos humanos. No caso específico da
legislação, o artigo número 57 do Código de Ética Médica estabelece que o profissional da saúde deverá utilizar todos os meios de diagnóstico e
tratamento em favor do paciente. O artigo prevê punições ao profissional que deixar de utilizar todos os meios disponíveis em favor da
sobrevivência do seu paciente. Também o artigo 137 do Código Penal causa temor aos médicos ao falar de omissão de socorro, ou seja, deixar de
prestar assistência. Desta forma, manter a vida é um dever do ponto de vista moral, ancorado em normas e princípios. A relevância da discussão
proposta neste projeto de pesquisa se justifica na medida em novas tecnologias são agregadas ao enfrentamento da fragilidade da vida e ao
mesmo tempo se ampliam as possibilidades de exercício da autonomia, seja para prolongar ou interromper a sobrevivência humana, dentro de um
processo considerado sagrado na perspectiva social e garantido por lei na maioria dos casos. As estatísticas a respeito da morte nos hospitais são
objeto de muitos questionamentos porque envolvem o conceito da sacralidade da vida e o dever dos médicos de manter os pacientes com vida a
todo custo. Se por um lado os avanços da ciência permitem cada vez mais que se prolongue a vida, também ampliam as possibilidades de abreviála, em casos em que a cura é comprovadamente impossível. Para além de fatores científicos e tecnológicos, nossos valores éticos e morais não
podem desconsiderar os casos isolados em que o inesperado acontece e a cura se dá, independente de prognósticos e diagnósticos. A questão
sempre será permeada pelo conceito de vida, e mais que o conceito, a sacralidade da vida como um bem maior. O que será mais correto e justo
fazer quando o paciente ou seus familiares expressam o desejo de interromper uma sobrevida que não mais define a pessoa em suas aspirações,
projetos de futuro ou quando não se vislumbra qualquer outra possibilidade de cura ou reabilitação das funções primordiais da vida? Outro
assunto polêmico que se propõe nesse presente projeto é a análise do conceito de suicídio assistindo na perspectiva jurídica, ética e moral: em
algum caso se pode admitir o suicídio? Tal prática pode ser um passo na uma fragilização do direito maior, o direito à vida? Ao se discutir o valor
da vida e o direito de morrer, também se apresenta como um tema relevante a questão do aborto e as amplas indagações e respostas elaboradas
nas mais diversas perspectivas. O caso específico dos direitos humanos, o compromisso com valores que determinam práticas e demandas morais
que se dirigem à organização da própria sociedade. De acordo com a literatura específica os direitos humanos criam obrigações de grande peso
social, e de certo modo, deveriam prevalecer sobre outros interesses. Por isso, afirma o autor, são entendidos como exigências éticas ou
axiológicas positivadas que forçosamente tendem a ser incorporadas em um ordenamento jurídico. Portanto, considera-se que os direitos
humanos já se configuram pelo simples fato de existir a espécie humana, e neste sentido são inalienáveis. Também são universais, visto que todos
os membros da espécie humana são Homo sapiens, independente de diferenças raciais, culturais e econômicas.
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RESUMO
O neocontratualismo de John Rawls possui características bastante abrangentes. No seu repertório de novo contrato social figuram categorias
importantes para a configuração de democracias e ordenamentos jurídicos liberais democráticos. A principal categoria teórica que esse trabalho
persegue é a de “véu da ignorância”. Segundo Rawls, em “Justiça como Equidade”, para que confeccionemos um contrato social que seja
universalmente justo, devemos abraçar, no ponto de partida, no que ele chama de posição original, com a sociedade em movimento, um breve
esquecimento de nossos interesses imediatos e particulares, que são os elementos centrais a distorcer a equidade e a igualdade. Esse ato, essa
atitude psicológica solicitada por ele é o tema central desse trabalho. Analisa-se, por conseguinte, a possibilidade de estarmos diante de um
instrumento cético em dois sentidos: em primeiro lugar, como uma válvula de descompressão de dogmas, como um dispositivo de supressão da
doença dogmática; em segundo lugar, como mera coincidência circunstancial. Isso se materializa no seguinte problema de pesquisa: o véu da
ignorância é um instrumento cético, no sentido clássico, tal como mostrado pelas escolas céticas presentes em autores como Kant, Hume e
Montaigne, ou é apenas uma coincidência semântica praticada por Rawls? O objetivo do trabalho é mostrar a distinção, a aproximação e/ou a
exclusão possível do ceticismo clássico do véu da ignorância presente na obra do autor. A hipótese central do trabalho indica que essa
aproximação é possível, tendo em vista alguns aspectos introdutórios importantes como a presença do kantismo descrito por Rawls em sua obra,
o ceticismo na obra de Tomas Hobbes e no estilo de petição de princípio convocando a ignorância do cidadão, a impessoalidade da leitura e da
consequente fabricação de uma sociedade justa e equilibrada. Para atingir o objetivo, o trabalho considera como melhor método o cotejamento
do véu da ignorância com o ceticismo através do livro Justiça como Equidade e os elementos kantianos mais conexos ao ceticismo, em outras
palavras, adota-se o meio monográfico como o mais adequado para a tarefa de produzir enunciados teóricos. Resulta de leitura preliminar a
possibilidade de afirmar a relação e comparação entre ambos os conceitos, o ceticismo e o véu da ignorância. O principal resultado domesticado
até aqui sugere como conclusão que o vínculo estreito entre Rawls, Kant e o ceticismo fixam o véu da ignorância não como o ceticismo
propriamente dito, mas como um estilo cético de produzir enunciados não dogmáticos.
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RESUMO
Este trabalho é fruto de pesquisa empírica que vem sendo realizada no âmbito do TJRJ, através de entrevistas formais e informais com operadores
de Direito e da análise de processos judiciais, acerca da aplicação desigual da Lei 1.060/50, notadamente no que refere à concessão dos pedidos de
gratuidade de justiça por parte dos magistrados. O projeto de pesquisa foi contemplado com bolsa de iniciação científica. A metodologia eleita
para o desenvolvimento da pesquisa é, por excelência, a etnografia, cujo objetivo principal é a descrição detalhada e a interpretação dos
fenômenos jurídicos observados, através da explicitação das práticas e rituais verificados durante o trabalho de campo. A lei da assistência
judiciária preconiza, em seu artigo 4º, que, para a obtenção da Gratuidade de Justiça, é necessário que a parte simplesmente declare o seu estado
de pobreza, estabelecendo, ainda, no §1º, que “se presume pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição”. Por outro lado, o inciso
LXXIV do art. 5º da CRFB/88 prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por
causa desse inciso LXXIV, existem diversas interpretações sobre o uso da gratuidade e várias formas para a sua concessão, o que lhe tornou algo
peculiar. Isso aparece, por exemplo, na interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sua súmula 39, que exige a comprovação
de hipossuficiência, já que a mera declaração gozaria apenas da presunção relativa de veracidade. Tal exigência não consta da letra da lei, e é
considerada, pelo CNJ, uma exigência inconstitucional. Além disso, ao analisar o novo CPC, percebeu-se que este, apesar de ter a oportunidade
ímpar de uniformizar critérios a esse respeito, não o fez. Deixou-se de garantir a segurança e previsibilidade às partes, no tocante à análise dos
pedidos de gratuidade. É o que se depreende do artigo 99 do Código. Seu §1° informa que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade” e o §2º expressa que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. A análise permanece subjetiva. Atualmente, isso gera perplexidades.
Como exemplo, pode-se mencionar três casos. No primeiro, o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porque o jurisdicionado residia na
zona sul da cidade do Rio de Janeiro. No segundo, negou-se o benefício porque a parte era formada em psicologia. No terceiro, o TJRJ manteve,
em grau recurso, um pedido de gratuidade que fora indeferido porque a parte seria fisioterapeuta, proprietária de automóvel e pós-graduada,
fatos que indicavam capacidade econômica. Em todos os processos analisados chamou atenção o fato de que o requisito da mera declaração da
parte não teria sido insuficiente para a concessão do benefício, exigindo-se prova documental. Uma situação de contraste analisada foi de uma
empresa que, na Justiça Federal, pediu a gratuidade de justiça em uma causa com valor de R$ 1.000.000,00, e, apesar disso, sem nenhuma
exigência documental, o juiz federal deferiu o pedido de plano. De tudo isso, o que nos chama a atenção é o contraste entre a determinação legal
e a interpretação conferida pelos operadores, que exigem comprovações não previstas em lei, às vezes rigorosas, sugerindo uma desconfiança
apriorística do Judiciário em relação às partes. Mais do que isso, causa estranheza o fato de o novo CPC perder a oportunidade de tornar uniforme
a interpretação, estabelecendo critérios objetivos claros. A pesquisa leva à percepção de que o Tribunal examinado não adota critérios uniformes
para deferir esse benefício, realizando, no âmbito estadual, exigências bastante diversificadas, não previstas em Lei e dissonantes das orientações
do CNJ. Em última análise, elas têm representado um importante obstáculo para o acesso à justiça, nos casos examinados.
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RESUMO
Países, como o Brasil se preocupam com a situação das pessoas com deficiência. Atualmente, está cada vez mais comum se deparar com pessoas
com deficiência executando atividades nas mais diferentes áreas. A cada ano fica mais fácil perceber que apresentar uma deficiência não é
sinônimo de limitação, mas sim de superação. Apesar de recentes, já são diversas as leis que dizem respeito, direta ou indiretamente, à inclusão
das pessoas com deficiência. Este trabalho tem por objetivo confrontar a aplicabilidade dos princípios basilares do estado democrático de direito,
com um recorte no princípio da igualdade, frente às condições de acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida na Universidade Federal do
Amapá - UNIFAP. Possibilitando uma reflexão da legislação de proteção às pessoas com deficiência, a partir do estudo da Lei nº 7.853/1989, a qual
prescreve tratamento prioritário e adequado aos portadores de mobilidade reduzida nas políticas públicas e principalmente ao acesso à educação.
Com isso, investigar sobre a aplicabilidade da legislação inerente às pessoas com mobilidade reduzida na única Universidade Federal do Estado se
tornou uma necessidade imperiosa, frente à busca constante por uma sociedade mais justa, que deve adquirir consciência de que todas as pessoas
são diferentes, mais com igualdades determinativas pela normativa constitucional. Para tanto, a fim de possibilitar conclusões, utilizou-se como
método de pesquisa partindo-se de uma concepção qualitativa de natureza descritiva e interpretativa através de revisões de literaturas e uma
pesquisa de campo, tendo como foco a observação do percurso utilizado e suas atividades diárias de uma acadêmica cadeirante da universidade, e
também, uma entrevista junto ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI da referida instituição. Diante de tais resultados, verificou-se que as
pessoas com deficiência apesar de grande parte conhecer seus direitos intrínsecos não têm esses direitos reconhecidos e respeitados,
confrontando-se com inúmeras dificuldades e desafios, especialmente relacionadas ao direito à acessibilidade vivenciada diariamente.
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RESUMO
A lei Maria da Penha surgiu com o objetivo de diminuir a violência cometida contra a mulher dentro de seu ambiente familiar, dando tratamento
diferenciado para as mulheres que sofrem muitas vezes caladas dentro de seus próprios lares, sem, contudo ferir o princípio da igualdade
elencado em nossa Constituição Federal. Buscando desta forma assegurar com esta lei os direitos das mulheres, seguindo a máxima de tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais por meio de ações afirmativas que garantam um maior equilíbrio na sociedade. Embora a lei
preveja medidas de proteção para cessar as agressões e afastar o agressor de suas vítimas, devido à inercia do Estado estas providencias são lentas
e muitas vezes ineficazes para eliminar e combater as violências sofridas no seio familiar, tornando-se a casa onde agressor e vítima coabitam num
lugar perigoso, de grande sofrimento e pesar. Sendo assim diante de tal quadro o referido artigo tem o escopo de buscar responder a seguinte
indagação: As medidas de proteção oferecidas pela lei Maria da Penha cumprem efetivamente o seu papel protetivo? Para tanto se buscou
demonstrar o contexto da elaboração e aprovação da Lei Maria da Penha, a sua natureza como política pública de ação afirmativa estatal, para
então de forma detalhada apresentar as suas medidas protetivas e ao final verificar quais são os principais obstáculos enfrentados para a
efetivação destas medidas protetivas de urgência. Utilizou-se de uma pesquisa de cunho exploratório com procedimento técnico bibliográfico e
documental. Ficou constando a lei Maria da Penha embora seja uma ação afirmativa criada para possibilitar a segurança da mulher, ainda está
longe de alcançar efetivamente este objetivo, ou seja, proteger integralmente a mulher vítima de violência doméstica de seus agressores que na
maioria das vezes dividem a mesma casa com elas. Mesmo que a lei 11340/06 preveja o afastamento do lar dos agressores por meio das medidas
protetivas de urgência, estas medidas não atendem a necessidade eminente, pois na maioria das vezes demoram demais para serem deferidas.
Fato este que se pode comprovar após verificar os dados estatísticos apresentados no presente artigo, onde se constata que mesmo depois da
denúncia as mulheres além de continuarem sendo vítimas ainda correm o risco de ver a violência aumentar depois da denúncia, pois são obrigadas
a conviver com suas agressoras à espera da decisão do juiz que, quase sempre, não acontece nas 48 horas previstas na lei. Devido à demora na
aplicação da lei, a dificuldade na manutenção e acompanhamento pessoal das vítimas, as medidas protetivas não conseguem cumprir com o seu
verdadeiro papel que é tão somente o de afastar o agressor e cessar com a violência no âmbito doméstico. É preciso que toda uma estrutura seja
dada para que a lei seja efetiva e as medidas protetivas se tornem realmente eficazes, como por exemplo a implementação de mais varas e
delegacias especializadas para o atendimento da mulher vítima de violência com material humano e físico adequados. Não basta criar leis é
necessário dar subsídios para que ela se efetive. A lei Maria da Penha foi criada por uma exigência da sociedade que queria uma resposta para a
situação de violência sofrida pelas mulheres, mas não foi dado o suporte necessário para que ela fosse implementada da maneira que realmente
necessitava. Desta forma conclui-se que as medidas protetivas não atendem a sua real função, ou seja, não dão a proteção necessária para a
segurança das mulheres com a efetividade e urgência que deveriam ter de acordo com o que a lei determina.
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RESUMO
O presente Projeto de Iniciação Científica teve como proposta inicial de trabalho a identificação do perfil das questões objetivas do Exame da
Ordem pelos alunos-pesquisadores. O corpus investigado consistiu das questões do X ao XIV Exames Unificados da OAB, realizados pela FGV, os
mais recentes até esta fase da investigação. A pesquisa tinha como objetivo geral reconhecer o perfil do Exame de Ordem, por meio da análise –
de natureza qualitativa e quantitativa – que consistiu em apurar, entre outros fatores, quais os conteúdos e institutos jurídicos avaliados em cada
disciplina; as competências e as habilidades necessárias à solução das questões; as fontes com base nas quais se justificavam as respostas; e a
relevância da norma positivada para os Exames. Realizada a análise de cada questão em formulário próprio, foram tabulados os dados e gerados
relatórios para cada disciplina, munidos inclusive de gráficos demonstrativos dos percentuais de recorrência dos temas e das fontes para a
resposta. Tais informações foram imprescindíveis para validar a Metodologia do Caso Concreto, adotada pela Instituição, no Curso de Direito, pois
os alunos-pesquisadores concluíram, com fundamento nas leituras que antecederam à análise das questões (daí ser esta pesquisa também
bibliográfica), que as habilidades de leitura e de compreensão das questões seriam desenvolvidas sem dificuldade. Surpreendeu-lhes o alto
percentual de questões resolvidas tão-só pela memorização da “letra fria” da norma, sem qualquer amparo jurisprudencial ou doutrinário: de
78,6% a 100% das questões por disciplina/Exame tinham nas assertivas a literalidade dos dispositivos legais/constitucionais. Com relação às
habilidades a serem aprimoradas, na primeira fase do Exame da OAB, pelo examinado, foram identificadas especialmente três que merecem
atenção: a capacidade de relacionar institutos jurídicos a situações fáticas rotineiras da prática profissional; a realização da subsunção do fato à
norma jurídica; e o conhecimento básico de vocabulário jurídico. A divulgação dos resultados desta Pesquisa, por meio de palestras, em
apresentação conjunta de orientador e alunos-pesquisadores, em quatro unidades da Unesa, no Rio de Janeiro – Via Brasil, Madureira, Menezes
Cortes e Ilha do Governador – além de promoverem a inserção dos pesquisadores na vida acadêmica, mostrou-se como incentivo ao público
discente para participar de atividades de Iniciação Científica. Ademais, vale reconhecer que a relevância da Pesquisa em questão reside justamente
no fato de o aluno-pesquisador participante de Projetos de Iniciação Científica poder validar, por autodescoberta, a Metodologia do Caso Concreto
e as práticas pedagógicas a ela inerentes. Por fim, não se pode negar a trajetória de qualificação e de amadurecimento dos pesquisadores quanto à
compreensão global do Exame de ordem.

Titulo:

O adolescente infrator e seu regresso às medidas sócio-educativas

296

Autor(es) ANELISE COELHO NUNES; JANAÍNA ALVES GOMES
IES: ESTÁCIO FARGS PORTO ALEGRE
E-mail para contato: anelise.nunes@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Direitos fundamentais, medidas sócio-educativas, adolescente infrator, ressocialização, inclusão social
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo perscrutar a manutenção das estratégias necessárias ao pleno desenvolvimento da proteção dos adolescentes
infratores - o Programa de Egresso - conforme as diretrizes e premissas básicas da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente,
após a execução das respectivas medidas socioeducativas. Para tanto, a metodologia a ser utilizada consiste na lógica-dedutiva, a partir do estudo
legislativo, doutrinário e jurisprudencial, bem como em relação à coleta e à análise quantitativa de dados de adolescentes que voltam à FASE
(Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul), no período de um ano após seu desligamento até seu regresso. A prática da
política de atenção integral e de garantia, a partir de ações de assistência social e de proteção especial, assim como vários mecanismos jurídicos e
institucionais, os quais visam à reeducação pela inclusão do regresso, buscam, dificultosamente, a efetividade do sistema socioeducativo de um
indivíduo que, ainda sem capacidade penal e civil, pratica condutas ilícitas que, muitas vezes, o isolam da sociedade. A relevância acadêmica deste
trabalho está justamente em especificar quais instrumentos utilizados para a promoção da reeducação e inclusão social do adolescente infrator
demonstram-se falhos, restringindo e dificultando a proteção dos direitos fundamentais do menor, fazendo com que ele volte à submissão ao
sistema, em razão de incorrer novamente na conduta ilícita. Se a família, a sociedade e o Estado mostram-se insuficientes no cuidado com o
menor vulnerável, que necessita de proteção e orientação, é de suma importância a reflexão acerca desse panorama. Sendo assim, a quantificação
e análise de quais medidas apresentaram-se, até então, como inadequadas, pode (re)direcionar o Programa de Egresso a resultados mais positivos
e à implementação de outras ações, na busca de garantir e assegurar os direitos fundamentais, proporcionando o retorno ao convívio social e às
rotinas de vida do adolescente infrator.
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RESUMO
O ponto de partida desta discussão é identificar a relação entre o direito à reparação do dano, decorrente de assédio moral sofrido pelo
trabalhador, e os direitos da personalidade, cujo corolário é a dignidade da pessoa humana. A reorganização do cenário econômico mundial trouxe
consigo a crescente competitividade no ambiente de trabalho, submetendo o trabalhador a reiteradas situações de forte pressão psicológica, no
âmbito laboral, caracterizadas como assédio moral, o que tem gerado uma preocupação relevante com sua saúde psíquica. Preservar a qualidade
de vida do trabalhador implica manter um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, física e psiquicamente, isento de agressões aos atributos
de sua personalidade. A personalidade é o conjunto de características intrínsecas ao indivíduo, que permite distingui-lo de seus pares, constituindo
sua identidade. Tais características dizem respeito a aspectos que circundam a órbita da subjetividade do ser humano, traçando o perfil de sua
honra. Nas relações de emprego, em razão do poder diretivo exercido pelo empregador, é simples identificar a prática de atos que constrangem o
empregado, afetando-o em sua moral e colocando-o em situação vexatória causadora de desconforto psíquico. Nas relações de trabalho, embora
não haja subordinação, existe dependência econômica, portanto, também há possibilidade de causar dano moral ao trabalhador. O “assédio
moral” é uma espécie do gênero “dano moral”, que não dispõe de regulamentação específica para dosar sua reparação. Por isto, utiliza-se,
subsidiariamente, as normas do Código Civil (2002). A responsabilidade civil, no Brasil, alcançou contornos jurídicos mais amplos com a
Constituição de 1988, que a coloca como instrumento de preservação dos direitos da personalidade, entendidos como uma das dimensões da
dignidade da pessoa humana, o que justifica a tendência de destacar a proteção da vítima. Na análise do dano moral, o operador do Direito
esbarra numa dupla dificuldade: identificar o quanto a moral do indivíduo foi atingida pelo evento danoso e quantificar o dano através dos
critérios utilizados pelos Tribunais. Os critérios que vêm sendo adotados baseiam-se na dupla função da reparação: a) compensatória e b) punitiva.
Contudo, os Magistrados não costumam motivar com precisão suas decisões, indicando como alcançaram o valor indenizatório, o que dificulta a
aferição. Para quantificar o dano moral, deve-se ponderar o quanto o evento danoso atingiu a vítima, sua condição pessoal e a repercussão dos
fatos em sua vivência social. Assim, objetiva-se analisar o assédio moral e a ofensa que dele decorre aos direitos da personalidade do trabalhador,
sob a ótica trabalhista-constitucional. A metodologia utilizada é a análise das fontes legais (CLT, 1943; Constituição Federal, 1988 e Código Civil,
2002). Realizou-se uma revisão da literatura, a fim de identificar o posicionamento de doutrinadores que tratam do tema, além de buscar um
suporte jurisprudencial para a análise do arbitramento do dano moral. À guisa de conclusão, pode-se evidenciar que o assédio moral é a violência
psíquica decorrente de atos, gestos, palavras e comportamentos degradantes, praticada de forma reiterada, com intuito discriminatório, atingindo
atributos ínsitos à personalidade do trabalhador, de ordem subjetiva e intangível, suplantando a esfera unicamente material. Contudo, nem todas
as situações que causam desconforto ao trabalhador são fruto de assédio moral, podendo decorrer do legítimo poder disciplinar ou diretivo do
empregador. Não é simples a tarefa do Magistrado de fixar o dano moral, pois está imbuído de subjetividade, em razão da carga cultural adquirida
e desenvolvida em sua experiência com o mundo. Diante desta dificuldade, é necessário conferir maior objetividade ao dano moral, sendo
imprescindível que os Magistrados motivem suas decisões de forma criteriosa, para auxiliar a construção jurisprudencial e orientar o trabalho do
operador do Direito.
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RESUMO
A partir de pesquisa documental, por meio de análise de documentos legais, livros e artigos científicos, a presente investigação propõe uma análise
da política/escolha normativa conhecida como conteúdo local. O tema, inserido na indústria do petróleo e hidrocarbonetos, será abordado diante
da seguinte situação-problema: no debate sobre o conteúdo local devem ser observadas unicamente as premissas relacionadas à noção de
eficiência, típicas das análises voltadas para o desempenho econômico-financeiro, especialmente o de curto prazo (próprias das abordagens
baseadas na economia dos custos de transação), ou esta discussão deve envolver também a ideia de harmonização, na indústria do petróleo e
hidrocarbonetos, entre interesses particulares e compromissos sociais por parte da sociedade empresária na exploração da empresa (atividade
econômica organizada)? Em busca de solução para a indagação formulada, examina-se o conteúdo local –obrigação legal presente nos contratos
de concessão e partilha, no setor de exploração e produção de hidrocarbonetos –, à luz do referencial teórico da teoria do capitalismo do valor
compartilhado. O objetivo da investigação é demonstrar que a indústria do petróleo, potencialmente capaz de causar externalidades negativas ao
meio ambiente e à coletividade, diretas ou por via reflexa, pode ser também responsável por elevado desenvolvimento tecnológico e benefícios
sociais, constituindo o conteúdo local uma dimensão normativa de ajustamento das atividades de exploração com determinados propósitos
superiores, em busca da garantia de uma convergência maior dos complexos feixes de interesses que as envolvem. Os resultados da pesquisa
demonstram que o conteúdo local, obrigação dos concessionários ou parceiros nos contratos de concessão e de partilha celebrados com a União
para a exploração de petróleo e gás natural, consiste numa política/escolha normativa alinhada ao referencial teórico da teoria do capitalismo do
valor compartilhado. Esta doutrina, de um lado, pauta-se no entendimento de que o empresário e a empresa devem criar o maior valor possível
para todas as partes interessadas, os chamados stakeholders. De outro, contesta a premissa de que a maximização de lucros para sócios e
acionistas de uma sociedade empresária seria a única finalidade da empresa. Conclui-se que a atuação das sociedades empresárias, no setor de
exploração de petróleo e hidrocarbonetos, não pode ser voltada somente para o desempenho econômico-financeiro, especialmente o de curto
prazo, mas sim para a harmonização entre interesses particulares e compromissos sociais, levando em consideração os postulados da ordem
econômica constitucional brasileira. Neste sentido, o conteúdo local constitui dimensão normativa de grande valia na efetivação de direitos
fundamentais (ao pleno emprego, cidadania, geração de renda, de conhecimento, entre outros) e na concreção do princípio da função social da
empresa. Emanada de cláusula contratual compulsória, tal obrigação tem importante contribuição na implementação de fundamentos, objetivos e
princípios previstos em vários dispositivos constitucionais, para promoção de melhorias na qualidade de vida, instalação de novos
empreendimentos na área petrolífera e para-petrolífera, estímulo à pesquisa e inovação, geração de empregos, investimentos em infraestrutura e
parcerias com Municípios, Estados e entidades privadas. Com a observância dessa obrigação, possibilita-se o incremento da indústria nacional, o
aumento da taxa de ocupação, a formação de novos profissionais para o mercado e investimentos diretos e indiretos em pesquisa e
desenvolvimento, ampliando a criação de valor compartilhado a um amplo conjunto de partes interessadas.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de pesquisa realizada com alunos ingressantes e concluintes do Curso de Direito da Universidade
Estácio de Sá no segundo semestre letivo do ano de 2014, visando à investigação quantitativa (a) da percepção dos alunos em relação às vivências
relacionadas à discriminação racial; (b) da percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte das instituições de ensino da
educação básica, com foco específico no ensino fundamental e ensino médio, que revelem a efetivação da política de afirmação e valorização do
negro em nossa sociedade, em decorrência dos objetivos previstos na Lei 10.639/2003; e (c) da percepção dos alunos sobre o conteúdo estudado
ou a ser estudado no curso de Direito que guardem relação com a questão racial no Brasil e/ou com políticas educacionais e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. A metodologia adotada, que
consistiu em amostra intencional sem qualquer pretensão de representatividade estatística em relação aos acadêmicos de direito brasileiros, pode
ser sintetizada em pesquisa de campo efetivada com alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que no semestre letivo 2014.2 foi
oferecido em 14 unidades no município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método quantitativo e consistiu numa
representação do alunado do Curso de Direito, cuja amostra tivesse por base a representação do aluno ingressante, com recorte específico nos
alunos matriculados no 1º período em 2014.2, e a representação do aluno concluinte, com recorte específico nos alunos matriculados no 10º
período em 2014.2. Como resultados, dos 771 discentes que estavam cursando o 1º período letivo, 552 responderam que achavam que
estudariam no decorrer do Curso de Direito conteúdo relacionado com a questão racial no Brasil e/ou com políticas sociais e de estratégias de
valorização da diversidade, a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. Destes 552, apenas 470 alunos achavam importante
estudar tais conteúdos na graduação em Direito. Dos 224 discentes que estavam cursando o 10º período letivo, apenas 72 discentes, compondo
32,2%, responderam que estudaram ao decorrer do Curso de Direito conteúdo que guardasse relação com a questão racial no Brasil e/ou com
políticas sociais e de estratégias de valorização da diversidade, a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. Ou seja, ao
término do curso de Direito ainda é muito baixo o conhecimento do alunado sobre a questão racial brasileira. Quanto às conclusões: a) os dados
indicam a existência de grande dificuldade de se estabelecer um recorte birracial para fins de classificação na realidade social existente no Brasil; b)
imprecisão da categoria afrodescendente para fins de análise; c) os indicadores que as características fenotípicas são preponderantes para
definição do padrão brasileiro de relações raciais; d) a existência de racismo no Brasil; e) indicadores que após 11 anos da edição da Lei
10.639/2003 ainda são significativos os registros de racismo no ambiente escolar; f) indicadores da necessidade de proporcionar aos alunos a
ampliação de seus conhecimentos envolvendo a questão racial brasileira.
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RESUMO
CCom o processo de evolução da sociedade surgiram fatores que levaram o homem a condição que pode ser entendida como “individualismo
extremo”, o que acarretou sua dependência emocional a seres até então considerados “coisas”, ou seja, tudo aquilo desprovido de humanidade.
No decorrer do desenvolvimento social, a estas “coisas” foi atribuído valor econômico e/ou jurídico, passando a ser definidos como “bens” e assim
permanecendo durante muito tempo. Contudo, as relações emocionais entre homens e seus “bens animais”, têm se tornado demasiadamente
estreitas, importando novas vertentes jurídicas acerca do tema, dentre elas a “guarda” ou “posse” dos animais no caso de dissolução da sociedade
conjugal. O estudo está sendo norteado pela pesquisa teórico analítica bibliográfica e o estudo de casos concretos. O estudo pretende cotejar e a
destacar os casos de dissolução conjugal com disputa de guarda de animais domésticos, como os casos estão sendo decididos pelo Judiciário, qual
a competência jurídica para julgamento, qual o tratamento jurídico e legislativo sobre o tema. Por serem considerados bens, os animais até então
eram desprovidos de qualquer direito, condição atualmente superada, diante da constatação através de várias pesquisas na área médica e social,
que tais seres são capazes de padecer de males físicos e emocionais, advindos de maus tratos praticados por aqueles seres denominados
humanos, seres estes que em um passado remoto atribuíram esta condição a humanos negros. Se hoje é pacífica a percepção que tais “bens” são
sujeitos de direito capazes, inclusive de sofrer abalo emocional, surge uma nova problemática jurídica contemporânea, que tem por objetivo de
estudo equacionar, a relação destes animais no contexto familiar após a ruptura do lar conjugal. Se considerarmos que os animais são sujeitos de
direito, e sencientes, inexoravelmente entenderemos que estes direitos estão relacionados a seu bem estar físico e emocional, vez que os laços
afetivos desenvolvidos aproximam cada vez mais o ser humano e os animais, a ponto de gerar inclusive danos psicológicos a ambos, não podendo
o Direito esquivar-se de tal fato social. A “guarda responsável” dos animais em caso de dissolução conjugal retrata uma melhor aproximação da
ideia de que os animais são entes que detém necessidades e merecem ser vistos e tutelados como “seres” sob o ponto de vista emocional,
enquanto que a expressão “posse responsável” distancia o caráter afetivo e evidencia e perpetua a noção de “coisa”, a qual distancia dos
sentimentos envolvidos. Tal fato merece acolhimento no contexto jurídico na medida em que tais relações repercutem na sociedade e esta após
valorada prescinde de uma norma jurídica para promover a tutela deste novo direito. Salienta-se que tal tema foi inclusive objeto de Projeto de Lei
sob o nº 1058/2011, onde a norma proposta dispunha sobre a “guarda” dos animais considerando a importância deste no contexto sócio afetivo
familiar. Destarte que atualmente a questão da “posse” resta superada considerada a importância emocional recíproca entre ser humano e
animal, onde “bem ou “coisa” deixa de existir instituindo naquele ser vivo um novo membro da família. Assim, nos parece que tais lides devam ser
inseridas na competência do Direito de Família, pois os aspectos referentes ao bem estar, ao trato, zelo, sustento e convivência (regulamentação
de visitas) dos animais de estimação deverão observar as mesmas condições inerentes ao ser humano, ficando em segundo plano o aspecto
financeiro que deverá ser suportado pelos membros da família, como um todo.
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RESUMO
O presente estudo tem por escopo estudar o direito ao esquecimento, bem como a aplicação do instituto sob a perspectiva cível, com respaldo
nas decisões dos tribunais superiores, analisando desde o seu conceito ao seu caráter de direito personalíssimo e sua aplicação como instrumento
de defesa da personalidade. Para tanto, será analisado se o ordenamento jurídico brasileiro garante a sua aplicação, visto que o texto
constitucional prioriza os direitos fundamentais individuais e coletivos, a exemplo do direito à intimidade e do direito à livre manifestação do
pensamento. Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar do direito ao esquecimento com base na legislação pertinente, buscando o
embasamento doutrinário necessário ao entendimento do instituto, além da análise da jurisprudência e as razões que fazem com que a pessoa
invoque a proteção desse direito. O estudo do tema se justifica por sua relação com a expansão dos meios de comunicação, com especial atenção
à violação da intimidade e dos conflitos desta com as liberdades constitucionais de se expressar e do cidadão de se manter informado. Foi
analisado o direito ao esquecimento como um direito fundamental individual em contraste com outros direitos da coletividade, como o direito de
se manter informado. A metodologia utilizada na primeira etapa constitui-se de caráter exploratório, em que buscou o entendimento acerca do
conceito e da aplicação do direito ao esquecimento. A segunda etapa da pesquisa foi de caráter descritivo, apontando as principais questões
jurídicas que se relacionam ao direito de ser esquecido. Verificou-se até então que o instituto é possível ser aplicado aos casos em que a
personalidade da pessoa humana seja violada em virtude de exposição de fatos passados em sua vida causando-lhe incômodo, constrangimentos,
o que o torna instrumento de defesa dos direitos que são inerentes a todas as pessoas. A pesquisa bibliográfica traz o que dizem os
constitucionalistas a respeito dos direitos fundamentais e os civilistas a respeito dos direitos da personalidade. Foram pesquisando ainda outros
títulos a respeito do estudo do biodireito, da responsabilidade civil e ainda a pesquisa em artigos acadêmicos, reportagens e jurisprudência. O
tema obteve evidência depois que o STJ emitiu decisões envolvendo o instituto, no julgamento dos Resp. 1.334.097/RJ e Resp. 1.335.153/RJ, o
primeiro no sentido de reconhecer o direito a indenização e no segundo em negar. Ambos os julgamentos repercutiram bastante e inclusive foram
objeto de estudo na VI Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em que foi produzido o Enunciado 531. As primeiras
conclusões acerca do assunto consistem em que o direito de ser esquecido, embora não contemplado em nossa legislação é reconhecidamente
um direito da personalidade e por isso merece a proteção contemplada por tais direitos inerentes a personalidade das pessoas. Na sociedade da
informação, as pessoas estão cada vez mais expostas, em decorrência da expansão dos meios de comunicação, em especial das ferramentas da
internet. Nesta temática surge o direito ao esquecimento, como instrumento que busca estabelecer o equilíbrio social, o qual pode ser afetado no
exercício da atividade comunicativa em geral. Por isso, é possível constatar que o direito ao esquecimento é um tema de exímia relevância jurídica
e social, em que pese na maioria dos casos ficar a cargo do julgador a avaliação do conflito existente entre os interesses coletivos e a necessidade
da proteção individual da personalidade humana.
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RESUMO
A Criminologia e o Direito Penal são duas disciplinas científicas interdependentes, porque apresentam uma intrínseca ligação e evoluíram juntas ao
longo da história da humanidade. Sobre o conceito de Criminologia, pode ser definido como ciência empírica e interdisciplinar, porque se ocupa do
estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento coletivo. Em relação ao conceito de Direito Penal, pode
ser inferido como uma reunião das normais jurídicas pelas quais o Estado proíbe determinadas condutas sob a ameaça de sanção penal, em que se
estabelecem ainda os princípios gerais e os pressupostos para a aplicação das penas e das medidas de segurança. Pode-se concluir que o Direito
Penal só se preocupa com o crime enquanto “hipotético”, fato descrito na norma geral, para descobrir sua adequação típica. A Terminologia pode
ser definida como uma abordagem científica que tem como objeto de estudo a palavra que é empregada na linguagem especializada. Portanto, ela
se ocupa em apresentar esse campo conceitual e estabelecer as denominações precisas na comunicação científico-profissional. Decidiu-se realizar,
neste estudo, uma pesquisa referente às unidades terminológicas ou termos criminais da Linguagem Jurídica Penal, porque se acredita que ela
trata de conceitos específicos, sendo assim considerada uma linguagem de especialidade, e por querer contribuir, significativamente, com um
melhor esclarecimento das informações, visando à fixação dessa área do conhecimento. O objetivo primordial deste trabalho implica em abordar
como ocorre a elaboração de um glossário dos termos criminais da linguagem jurídica penal que siga os fundamentos teórico-metodológicos da
Terminografia e da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). O corpus utilizado visa à análise de termos criminais que constituem os códigos
penais mais atualizados. Quanto aos objetivos específicos, tem-se como finalidade retratar todas as etapas em que se procede para propor um
vocabulário terminológico, que apresenta alguns verbetes, onde os termos criminais estão organizados por campo conceitual, ou seja,
onomasiologicamente e em ordem alfabética. Como aporte teórico, foram utilizados principalmente os estudos de Rondeau, de Cabré e de
Pontes. A metodologia aplicada abrange: as etapas de elaboração do glossário dos termos criminais utilizados na linguagem jurídica penal; a
delimitação do corpus, os critérios para a coleta dos termos; as escolhas das fontes; a árvore de domínio; a ficha terminológica e a organização do
glossário. O resultado da pesquisa foi um glossário composto por 160 verbetes, dispostos onomasiologicamente, em ordem alfabética, incluindo
informações gramaticais, definição, contexto e fonte. Espera-se que esse glossário possa transformar-se em um instrumento de consulta para
outros trabalhos acadêmicos e que possa trazer uma melhor compreensão da linguagem técnico-científica jurídica a leitores de qualquer área do
conhecimento e não apenas a estudantes especialistas do discurso penal.
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RESUMO
O projeto de lei nº 7.672/2010, conhecido como Lei da Palmada, permite muitos questionamentos acerca da criação dos filhos no âmbito familiar,
envolvendo o Estado na criação dos filhos, levando em consideração que os castigos leves, desde os primórdios, nunca foram amplamente
discutidos, porém, na atualidade os questionamentos quanto à violência a criança vem trazendo a discussão do que realmente é ou não violência,
e o que pode ser considerado forma de educação e disciplina através de como é aplicada a conduta dos pais. A eficácia do projeto de lei é passível
de debates e argumentações, visto que a realidade atual da sociedade aumentou as dificuldades na imposição de limite às crianças, o que torna o
julgamento dos castigos praticado pelos pais, cada vez mais complexos, surgindo a necessidade de analisar se todos os castigos são formas de
violentar. A aplicação do código penal também é abordada nesse artigo cientifico, e a real necessidade de criação da lei também é discutida com
base no que o Direito Penal já garante como punição para as condutas violentas contra crianças até o presente momento, uma vez que há
interferência frente a aplicação dos crimes de maus tratos e lesão corporal previstas no Código Penal Brasileiro. A metodologia aplicada foi a
exploratória com procedimento técnico documental e bibliográfico. O objetivo principal é, portanto, analisar a necessidade do referido projeto de
lei, através do estudo de excludentes de ilicitude na conduta dos pais, demonstrando se há crime nas condutas praticadas pelos mesmos na
criação dos filhos, ressaltando se criminalizar a palmada corretiva será ou não a solução para a violência contra crianças e adolescentes presente
nos dias atuais. Constatou-se que a violência está sendo confundida com uma palmada. O projeto de Lei nº 7.672/2010 cai na mesma finalidade da
lesão corporal e dos maus tratos, que já é previsto em nosso ordenamento jurídico para punir a violência. Não há motivo pra criminalizar e nem
para encaminhar os pais que praticam castigos leves, razoáveis, culturalmente considerados normais pela sociedade a tratamentos e
acompanhamentos. A violência, castigos físicos graves, com intenção de ferir, agredir crianças, que são atos diferentes da palmada, precisam ser
combatidos e não precisa de uma nova lei para que isso ocorra. Deve ser levado em conta sempre o método de aplicação de um castigo corporal,
pais que os exercem no exercício regular do direito não cometem crime, nem condutas que gerem tanta polêmica, se a conduta é corretiva,
normal e esperada dentro do dever de pai, a excludente de ilicitude deve sempre prosperar. O Estado deve se preocupar no combate efetivo de
crimes que atingem a sociedade, não em comportamentos normais decorrentes do âmbito familiar. A lei não vai impedir a violência, vai impedir a
educação. Há muita subjetividade, cada caso de castigo físico é analisado de forma isolada devido às particularidades de cada família, aumentando
o número de denúncias não concretas, gerando uma sobrecarga no Judiciário para analisar um problema, muitas vezes, desnecessário. Tomar
conhecimento de uma palmada inofensiva que ocorreu dentro do âmbito familiar é inviável, é uma fiscalização que será falha, pois contempla uns
e outros não. A maioria dos casos ficará omissa diante da banalidade que um comportamento educativo, de uma palmadinha leve. Ficou claro o
que é violência, o que é um ato repugnante e inaceitável na sociedade e o que é um ato disciplinar corretivo. Violência se pune, disciplina não.
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RESUMO
A teoria institucional norte-americana procura estabelecer padrões de como ocorrem às decisões dentro das instituições de Estado. Desde a
reabertura democrática brasileira é possível observar que as instituições não seguem uma linha decisória única, não sendo raro que mudem
radicalmente seu posicionamento, seja ele político ou doutrinário. Essas mudanças radicais, doravante flip flops – termo cunhado pelos
professores Eric Posner e Cass Sunstein representam sensível problema à teoria jurídica e à ciência política, pois são potenciais empecilhos na
própria descrição de um dos fundamentos do Estado, a responsabilização de seus oficias – accountability. Dessa forma, a problemática da
presente pesquisa é a mudança de posição nas tomadas de decisão institucionais. Tais mudanças são, exatamente, alterações significativas de
posição política e doutrinária de uma instituição. O processo de escolha e deliberação de decisões seja em uma decisão judicial ou em uma decisão
administrativa, necessita ser sempre mapeado, para que se possam distinguir os discursos institucionais, dos discursos meramente políticos.
Justifica-se a presente pesquisa, dada à sensibilidade de alterações de posicionamento do Poder Executivo. O impacto no efeito no sistema de
responsabilização – accountability – que tais flip flops têm é merecedor de análise, uma vez que, atualmente, é difícil de falar de um Estado
Democrático sem um sentido de responsabilidade pelos oficias administrativos. O objeto da presente pesquisa baseia-se em flip flops referentes a
Medidas Provisórias orçamentárias. Sob o objeto supracitado, a hipótese é de que flip flops têm efeito negativo para o Estado quando se trata de
accountability. O marco teórico do trabalho é institucional, advindo da teoria norte-americana que é pautada por uma visão pragmática, que
descarta o normativo apriorístico e, portanto, encara a fluidez da realidade de forma a evidenciar as múltiplas relações entre os agentes e as
instituições que os abrigam. Amparam-se os anseios críticos dessa pesquisa, sobretudo, nos trabalhos dos professores Cass Sunstein, Adrian
Vermeule, Eric Posner e na literatura de teoria institucional e análise econômica do direito muito influenciadas pela escola de direito de Chicago.
Essa literatura identifica uma diferenciação entre flip flops, em seu sentido estrito, de um processo de learning, que consistiria num flip flop com
razão de ser. Metodologicamente, a presente pesquisa é empírica qualitativa. Espacialmente, analisam-se os processos de mudança de
posicionamento do executivo, em nível federal. Temporalmente, a pesquisa esta delimitada pelo marco temporal constitucional democrático, ao
passo que materialmente serão analisadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade que contestam as Medidas Provisórias orçamentárias (MPOs)
editas pela União. Como parâmetros de análise estabelecem-se os seguintes critérios: (i) Diferenciação dos casos de ADIns contestando MPOs
editadas pelo Executivo entre flip flops ou learning, e (ii) Delimitação de quais tiveram efeitos benéficos ou nocivos para o Estado, à luz do
accountability institucional. O presente trabalho, ainda em fase de levantamento de dados, aspira a uma investigação para mapear os casos
paradigmáticos de mudança de posicionamento do Executivo. O objetivo conclusivo, portanto, é, além de delimitar um instrumental útil para
identificação de mudanças de posicionamento do Executivo, contribuir academicamente testando a hipótese de que tais mudanças de opinião têm
efeito nocivo para o accountability.
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RESUMO
Este trabalho procura discutir os aspectos do financiamento privado de campanhas eleitorais como obstáculo do exercício democrático de
ideologias políticas, reflexo do pluripartidarismo garantido na Constituição Brasileira de 1988. É certo que os partidos políticos exercem um papel
importante na democracia brasileira, estandartes das mais variadas ideologias e possibilitam a participação social nas decisões estatais. Para tanto,
foi criado um instrumento que possibilita a ação dos partidos políticos, o fundo partidário. O financiamento dos partidos políticos não é apenas
público, é misto, pois permite doações privadas. Basicamente, o fundo partidário é alimentado pelas multas e penalidades pecuniárias aplicadas
aos partidos que desrespeitarem o previsto no Código Eleitoral e nas leis esparsas que disciplinam a atuação partidária no Brasil, além de recursos
provenientes da União e de doações privadas de pessoas físicas e jurídicas. Para realizar uma doação é preciso observar o disposto na lei 9.504/97
e aqueles que recebem as doações podem fruí-las como bem entenderem, mas deverão prestar contas das referidas doações. A Ordem dos
Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao STF questionando o financiamento de campanhas eleitorais que,
segundo a OAB, podem afetar os princípios da isonomia, republicano e da proporcionalidade, gerando assimetria entre os participantes. No fim de
maio de 2015 o tema foi debatido na Câmara dos Deputados, quando da discussão da esperada reforma política – tão desejada pelos brasileiros –
e, surpreendentemente, foi posto em votação por dois dias consecutivos. Da primeira vez, o financiamento partidário privado foi negado, no dia
seguinte, foi aprovado. As doações feitas por pessoas jurídicas e físicas não descaracterizariam o pluripartidarismo político na medida em que
interferem nas ideologias partidárias? É mister dizer que, de forma indiscreta e frequente, uma mesma pessoa jurídica ou física financia mais de
um partido político, nesse caso, seria correto pensar que há identificação com partidos de ideologias tão distintas? O financiamento partidário
privado não suscitaria interferência do poder econômico sobre o poder político? Hodiernamente, o gasto com financiamento partidário,
notadamente, com campanhas eleitorais no Brasil supera, em muito, países como a França, a Alemanha, o Reino Unido e, proporcionalmente, os
Estados Unidos. Dessa forma, parece que o financiamento público poderia salvaguardar a igualdade partidária, a igualdade de concorrência entre
candidatos e evitar ingerência econômica nas decisões públicas. O que esperar de pessoas naturais ou jurídicas que financiam partidos políticos
num sistema capitalista? Salvo raras exceções, gera-se nelas a expectativa de um retorno financeiro do poder público, à custa do Erário e do
contribuinte, sendo esta uma das raízes de esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes em certames licitatórios, entre inúmeros outros
crimes. Logo, conclui-se que a preocupação com a mercantilização do financiamento de campanhas partidárias é válida, é constitucional e é
espelho da democracia brasileira, forjada no pluripartidarismo e na isonomia social. Vedar o financiamento privado de campanhas políticas é
medida que fortalecimento das instituições no Estado Democrático de Direito e o sustentáculo para uma reforma política mais ampla. Quanto à
metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória;
quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise legislativa, doutrinária, jurisprudencial e
comparativa com o direito estrangeiro.
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RESUMO
Pretende-se neste artigo abordar aspectos teóricos e toda a conjuntura que norteia a violência e maus tratos contra crianças e adolescentes no
Brasil, enfatizando o fluxograma das denúncias até que elas alcancem as autoridades competentes. A importância do tema se reveste no fato de
que a sociedade, em sua maioria, não é sabedora de sua responsabilidade em tudo o que se refere a crianças e adolescentes e, por vezes, omite-se
ante a prática de violência. Por outro lado, outras muitas pessoas com atitude proativa, não sabem a quem comunicar, quem acionar em caso de
flagrante maus tratos. E por que a abordagem desse tema aduz relevância tanto em nível de pesquisa universitária quanto a nível social? Discutir e
debater o tema visa a dar publicidade a esse fluxo de informações e responsabilidades, procurando a construção de uma consciência social voltada
para o acolhimento, para a proteção integral e melhor interesse da criança e do adolescente, institutos que fundamentam a Lei 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA). Para tanto, justifica-se realizar um estudo bibliográfico-documental bem como empírico, de forma a
se detectar as situações expostas. O ECA estabelece que toda a conjuntura social possui responsabilidade em resguardar os direitos de nossos
jovens, asseverando o dever de todos na prevenção dessa violência. Entretanto, nem todas as pessoas tem conhecimento dessa responsabilidade
e, por vezes, omitem-se diante de uma possível violação de direitos. Outras vezes, as pessoas querem poder denunciar ou informar essa violação,
mas não sabem como proceder e o que fazer nem a quem fazer, situação essa que o presente trabalho busca demonstrar. As poucas ações
públicas ou mesmo as ações de ONGs de amparo aos direitos menoristas, não se fazem ouvir ou alcançar ampla dimensão social, para que todos
possam conhecer e desempenhar esse importante e relevante dever ou obrigação. Toda a conjuntura é preocupante, considerando as estatísticas
de um levantamento das denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes, divulgado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos do
Governo Federal que, a cada dez minutos, uma criança foi vítima da violência no Brasil em 2014, seja por abandono e falta de cuidados básicos,
como por falta de alimentação e higiene. Mister, portanto, ressaltar ou enfatizar os procedimentos a serem adotados que levem à proteção desse
jovem vitimado. Pelo ECA, os Conselhos Tutelares são os destinatários obrigatórios dessas denúncias, sendo acrescentadas a estes, por
interpretação extensiva, outras autoridades como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil ou Militar. Destarte, cada órgão, em sua
esfera de competência, recebe e trata essa denúncia. A Legislação Menorista também define responsabilidade direta e específica no que concerne
à notificação imediata, quando constatada violência ou maus tratos contra crianças e adolescentes, atribuindo a determinados profissionais uma
atitude proativa sob pena de infração administrativa, punível pela legislação vigente. No tocante ao acesso facilitado de toda a população à
denúncia de maus tratos ou aos mecanismos de como proceder para que sua denúncia seja recepcionada, foi criado o DISQUE100, um serviço de
utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos
Humanos, em especial das Crianças e Adolescentes. Desta forma, as estatísticas de denúncias de maus tratos receberam um grande aporte no
número de notificações. Conclui-se, portanto, que até o presente momento, o tema não se esgota com apenas essas medidas, pois há a
necessidade premente de se evitar que a violência e os maus tratos alcancem essa população de jovens já tão vulneráveis e, por outro lado,
muitos pais e responsáveis não são cônscios de seu papel fundamental na educação básica familiar, capaz de proporcionar valores e princípios
sociais que poderão nortear sua conduta futura na vivência social.
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RESUMO
Pretende-se, com o presente artigo, analisar aspectos teóricos que legitimam o Judiciário ao controle judicial, mediante intervenção processual individual e coletiva, no tocante às ações ou omissões nas políticas públicas, quanto ao direito à saúde – questão antecedente. Necessita-se
identificar se a tutela processual provocada, individual e coletivamente, convive harmoniosamente entre si e, se os institutos processuais nelas
previstos, no sistema jurídico, são eficazes à efetiva tutela dos interesses envolvidos em face dos valores constitucionais, como premissa do Estado
Democrático de Direito. Em vista disso, procura-se verificar, por fundamentos doutrinários, se há limites impostos pelo constituinte ao Judiciário
no controle de políticas públicas, se a tutela individual é impotente à adequada demanda dos direitos sociais reconhecidos pela Constituição
Federal de 1988 e, ainda, se há uma linha divisória inseparável entre a tutela individual e a tutela coletiva, na judicialização das políticas públicas.
Por outro, é inegável reconhecer que o Judiciário - como expressão de poder da República - é o canal mais próximo e imediato na interface do
cidadão ou da sociedade e o Estado, a partir de 1988, em razão do acesso à justiça na resolução do impasse de direitos constitucionalmente
garantidos, passando a tratar não apenas da tutela de direitos subjetivos individuais, como dos conflitos de conteúdo social, político e jurídico,
quanto às ações ou omissões relativas ao Estado. No estudo, analisam-se institutos processuais pertinentes e de acordo com a extensão do
provimento jurisdicional pretendido, para possibilitar uma correlação entre as diferentes tutelas pretendias na efetivação das normas
constitucionais. Destaque-se, também, o exame do Projeto de Lei nº 8.058/2014, do Deputado Federal Paulo Teixeira - em tramitação no
Congresso Nacional - que trata do processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Judiciário, possibilitando relevante
contribuição para o tema, uma vez que não há legislação específica sobre a questão. Utiliza-se pesquisa exploratória com coleta de dados
bibliográfica e documental, na justiça comum, federal e estadual, no Estado do Rio de Janeiro, analisando e comparando com decisões do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Sinaliza-se, na pesquisa em andamento, a legitimidade da intervenção do Judiciário no
controle judicial das políticas públicas, no tocante ao direito social à saúde, seja na demanda individual, seja na coletiva, não se tolerando, nos dias
atuais, postura neutra do juiz, no exercício da jurisdição, devendo este participar como protagonista desse controle, para a preservação dos
direitos constitucionais fundamentais, como a saúde e a própria vida, como premissa do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO
Desde fevereiro de 2015 encontra-se em andamento o projeto “Cidadania, Inclusão e Direitos Sociais: Universidade Estácio de Sá, Hospital dos
Plantadores de Cana e o Benefício de Prestação Continuada”, em andamento em Campos dos Goytacazes. O mesmo envolve alunos do curso de
Direito; a equipe do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Universidade Estácio de Sá, do campus Campos dos Goytacazes/RJ; um professor
orientador (auxiliado por dois professores co-orientadores) e o Hospital dos Plantadores de Cana, que oferece atendimento multiprofissional a
crianças e adolescentes com necessidades especiais, no Ambulatório Interdisciplinar (AI), que atende prioritariamente crianças com até três anos,
nascidas no Hospital dos Plantadores de Cana. Tem-se como foco a estimulação sensorial, motora e cognitiva destas crianças e adolescentes. O
público alvo do AI foi ampliando-se e passou a receber crianças com Síndrome de Down, Síndrome de West, Transtorno do Espectro do Autismo,
paralisia cerebral, atraso de linguagem, déficit cognitivo, déficit de atenção, TDAH, dentre outros. No decorrer das atividades do AI e dentre os
pacientes encaminhados pelos médicos do serviço do HPC, um fato merece destaque: prevalência de crianças autistas. O trabalho desenvolvido na
pesquisa em andamento no AI tem por objetivo conscientizar as famílias atendidas no Ambulatório Interdisciplinar sobre a legislação vigente
acerca das pessoas portadoras de necessidades especiais; levantar o número de usuários que estão habilitados ao Benefício de Prestação
Continuada e garantir efetivamente através dos trâmites judiciais a inclusão das famílias em questão nos direitos sociais a que são elegíveis. Um
dos desdobramentos dessa pesquisa é o levantamento do perfil Socioeconômico das famílias atendidas no referido Ambulatório, tema do trabalho
em questão. O objetivo do trabalho é construir o perfil socioeconômico das famílias atendidas no Ambulatório Interdisciplinar, afim de medir o
grau de homogeneidade social do público alcançado pelo trabalho do Ambulatório Interdisciplinar e abrangido pela Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS). A metodologia utilizada envolve a tabulação de questionários respondidos pelos familiares em questão. O questionário aborda
informações de aspecto socioeconômico, tais como estado civil, faixa etária, bairro onde reside, renda mensal, nível de escolaridade, se possui o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), profissão e parentesco com o menor atendido pelo Ambulatório Interdisciplinar. A população
pesquisada conta com setenta e cinco responsáveis. A pesquisa encontra-se em curso e aplicou questionários e trabalha com a amostra de pelo
menos 40 respondentes. Os dados até aqui tabulados apontam que 84,6% dos responsáveis que acompanham os atendidos no AI são mães dos
mesmos; 69,2% delas são solteiras, 92% delas tem a renda mensal que varia entre zero e três salários mínimos, 46% tem entre 31 e 40 anos de
idade, 61,5% possui o Ensino Médio completo, 69% reside em bairros periféricos, afastados da região central da cidade e declararam ser do lar, no
que diz respeito à profissão. Ressalta-se ainda que, apenas 53% delas conhecem ou já ouviram falar no Benefício de Prestação Continuada, mas
nenhuma delas o recebe. Nota-se, com os dados levantados até aqui que o público é majoritariamente feminino, com uma taxa de escolaridade
razoável para o ingresso no mercado de trabalho, embora não esteja atuando, talvez em virtude da dedicação às condições especiais de seus filhos
e não conhecem os direitos que amparam seus filhos, o que reforça o caráter social do projeto “Cidadania, Inclusão e Direitos Sociais:
Universidade Estácio de Sá, Hospital dos Plantadores de Cana e o Benefício de Prestação Continuada.
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RESUMO
São perceptíveis no cenário brasileiro contemporâneo, especialmente nas quatro últimas décadas, as transformações políticas e sociais ocorridas
no país e tais repercutiram visivelmente no mundo do trabalho. Tendo em vista esse contexto, é cada vez mais propício que as relações
trabalhistas sejam alcançadas pela precarização das relações laborais, pois, o trabalho escravo contemporâneo surge enquanto reconfiguração das
formas tradicionais de trabalho escravo, adaptadas às novas conjunturas impostas por um modo de produção calcado na flexibilização das
relações de trabalho, denominado de capitalismo descomplexado. As instituições jurídicas estipulam critérios restritivos de cunho penal bem como
ampliativos trabalhistas, que delimitam estruturalmente os conceitos dados às novas figuras do trabalho análogo à de escravo e do trabalho
degradante, além de desempenhar papel crucial no amoldamento de regras sancionadoras, arquitetando práticas e argumentações empreendidas
pelos diversos atores, em toda a esfera jurídica. Assim, o presente estudo visa compreender o fenômeno do trabalho análogo ao escravo no Brasil
e sua recepção conceitual na jurisprudência trabalhista. Para além da conhecida proliferação das práticas do trabalho em condições análogas à de
escravo no Brasil, analisa-se - nas fontes documentais primárias produzidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho - mapear os debates e
discussões acerca do conjunto de determinantes para o desenho do trabalho escravo contemporâneo, explicadas pelo judiciário trabalhista. Essa
observação pode contribuir para a compreensão dos processos de fortalecimento da democracia, em uma perspectiva que tem como foco
fundamental a justiça social, a cidadania, o controle do poder econômico e a redução das desigualdades. De maneira similar, ao amparar-se na
interseção das áreas da sociologia, da economia do trabalho, e dos direitos constitucional, penal e do trabalho, a pesquisa observa o
aprofundamento da discussão sobre as formas de salvaguardar os direitos trabalhistas fundamentais, nos quais estão presentes as decisões
judiciais, bem como conformação conceitual e jurisprudencial sobre o tema. Parte-se também do entendimento acerca dos debates doutrinários,
ainda são insuficientes para a apreensão do fenômeno do “trabalho escravo contemporâneo”, pois, o próprio conceito é resultado de disputas
ocorridas na sociedade, no Congresso Nacional e nos Tribunais. Por isso, ao examinar as disputas de sentido no âmbito do Poder Judiciário
trabalhista, tem-se indexado, catalogado e estudado o conteúdo de acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho situados nos seis
Estados brasileiros que apresentaram maior número de trabalhadores em condições análogas à de escravos resgatados entre 2009 e 2013,
conforme dados divulgados a partir de operações de fiscalização para erradicação do trabalho escravo da Secretaria de Inspeção do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego. Desse modo, será apresentado o resultado dessa catalogação, bem como a sistematização dos principais
debates existentes nos casos estudados, a partir da questão: quais práticas empresariais e situações de trabalho podem ser consideradas como de
trabalho degradante ou análogo a de escravo segundo o entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho?
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RESUMO
Esse estudo tem como objetivo compreender e analisar o Trabalho Escravo no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e sua legislação
complementar. Para tal realizou- se uma pesquisa bibliográfica a partir dos estudos dos autores Paulani, Almeida, OIT , Bobbio, Comissão Pastoral
da Terra, entre outros. Além da análise da legislação atual que trata da temática em questão, desde a Carta Magna até Leis Estaduais. Os dados
revelaram que a estrutura excludente do sistema capitalista fez com que os indivíduos marginalizados, desde a colonização do Brasil continuassem
na posição de marginalização, de forma que se tornaram mais vulneráveis, a ponto de não possuírem condições materiais de lutarem por seus
direitos, e, mesmo possuindo uma vasta legislação protegendo-os, não possuem uma formação cidadã que os capacite a lutar por tais direitos,
fazendo com que aceitem a violação de suas garantias mais básicas. Portanto, apesar de legalmente haver garantias de direitos, em especial pela
Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição cidadã, a realidade é diferente, pois, ao mesmo tempo em que os trabalhadores não
conseguem lutar por seus direitos, os empregadores e aqueles que possuem o poder não têm interesse em tirá-los dessa situação, uma vez que
tais pessoas alimentam o sistema, fortalecendo o neocapitalismo, o qual requer a abertura do mercado e a minimização dos direitos trabalhistas,
trazendo como consequência a redução dos trabalhos por carteira assinada, a queda dos salários, o oferecimento de condições de trabalho cada
vez mais degradantes, dentre outras, que já podem ser percebidas no atual momento econômico do Brasil, ocasionando situações propícias para o
trabalho em condições análogas às de escravo. Para haver a alteração desse quadro, é necessário uma transformação na estrutura econômica,
política e social do país, de modo a atingir as políticas públicas, a economia e a educação dos cidadãos, fazendo efetivos, realmente, todas as
garantias constitucionais e trabalhistas já existentes.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é a construção de um perfil do pobre, do assistido, na tentativa de descobrir quem era o indivíduo que necessitava dos
serviços assistenciais: se branco, pardo ou negro, qual profissão exercia e qual a sua idade. Sabemos das dificuldades em se precisar características
como a cor, por exemplo, em uma sociedade “altamente diversificada”, fator que acrescenta mais obstáculos em relação à identidade dos pobres.
As fontes utilizadas são quadros de doentes indigentes, listas nominais de enfermos, de asilados e de órfãos, que são abundantes nos relatórios
das instituições de socorro aos desvalidos em Minas Gerais, no início da República. A iniciativa de traçar um perfil dos desvalidos, assistidos ou
pobres, perpassa pela compreensão de que o próprio conceito de pobreza é resultado de contextos específicos, capazes de modificar sua
compreensão e significado. Antes da Revolução Industrial a pobreza fazia parte da “ordem natural” das coisas, tanto quanto a ajuda aos pobres. A
caridade era um importante valor moral que permeava tal sociedade, orientada e distribuída de acordo com os preceitos da Igreja. Ao final do
século XIX podemos observar a transformação do conceito de pobreza e, ainda, do campo da assistência: a responsabilidade moral cede espaço à
responsabilidade social. Entre os séculos XVI e XIX, ocorreram mudanças econômicas, políticas e sociais que ressignificaram o conceito de pobreza,
levando às teorizações sobre a pobreza e o processo de pauperização. Quem eram esses pobres? Qual o perfil dos indivíduos que recorriam à
caridade alheia ou a ajuda do Estado? Conforme a análise realizada nesta pesquisa, a “questão social” no Brasil se agravou após a abolição da
escravidão e das mudanças no mercado de trabalho, advindas do desenvolvimento capitalista. Houve uma reconfiguração social que não foi
acompanhada de políticas públicas para inserção do negro recém-liberto no mercado de trabalho, este era considerado desqualificado até mesmo
para o trabalho na lavoura. A vinda de imigrantes, muitas vezes, revelou-se problemática, já que muitos não viam correspondidas as expectativas
criadas sobre as relações entre patrão e empregado em terras brasileiras. Nas cidades, as transformações no mercado de trabalho e a crescente
segregação dos espaços públicos colocavam o indivíduo comum (branco, pardo ou negro) em situação de risco. Crianças, velhos, viúvas, doentes
mentais e qualquer pessoa incapacitada para o trabalho, tiveram sua condição de vulnerabilidade ampliada. Sobre a sociedade do final do século
XIX no Brasil, June Haner afirma que não havia uma homogeneidade ou uma identidade no que chamou de “classe média urbana”. Contudo,
pertencer à classe alta ou média, significava desfrutar de posição social diferenciada, diante da “massa de população”. Médicos e advogados eram
considerados da alta classe, geralmente eram filhos ou parentes pobres de grandes proprietários de terras e evitavam se misturar com o que o
autor chamou de “classe média baixa”: professores primários, contadores, balconistas. Consequentemente, os integrantes desta classe média
baixa se consideravam melhores que os operários e trabalhadores domésticos. De acordo com as informações coletadas nos quadros de doentes
indigentes das instituições de auxílio, o pobre em Minas Gerais era predominantemente solteiro ou viúvo, sem família ou parentes próximos, e
com baixa especialização profissional. As profissões citadas nos quadros estão, em sua quase totalidade, ligadas ao trabalho manual: lavrador,
serviços domésticos, lavadeira, cocheiro, cozinheiro, pedreiro, jornaleiro. Deste modo, os quadros demonstram que os pobres mineiros do final do
século XIX e início do século XX exerciam serviço braçal, geralmente com baixos salários, o que os deixava em situação vulnerável. A doença,
quando os acometia, representava uma ameaça à sua frágil subsistência, encontravam auxílio nas instituições de socorro, que tratavam de boa
parte dos desvalidos no período.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

305

Titulo:

Os precedentes judiciais no direito norte americano e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro

Autor(es) Maria Carolina Cancella de Amorim
E-mail para contato: mariacarolinaprof@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Precedentes, judiciais, sistemas, americano, brasileiro

306

IES: UNESA

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo tratar dos precedentes judiciais no direito norte americano e analisar os instrumentos utilizados no
ordenamento jurídico brasileiro que são inspirados nos precedentes como as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos no Superior Tribunal de
Justiça e na Justiça do Trabalho e o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no novo Código de Processo Civil. Pretendemos
apresentar breves noções acerca da organização judiciária americana e sobre os sistemas da common law e civil law traçando as diferenças entre
eles. Apontamos os argumentos favoráveis e desfavoráveis à adoção do sistema de precedentes judiciais diante de uma análise crítica frente aos
princípios constitucionais concluindo pela necessidade de aplicação desta sistemática no ordenamento jurídico brasileiro. Nossa pesquisa visa
apresentar os quatro principais instrumentos pensados no Brasil e inspirados no sistema de precedentes. Inicialmente tratamos das súmulas
vinculantes no ordenamento jurídico brasileiro, abordando noções gerais, natureza jurídica, pressupostos, uma perspectiva histórica para melhor
compreender o instituto, além de apontar o papel da súmula vinculante no controle de constitucionalidade verificando seu atendimento aos
princípios mencionados anteriormente. O Brasil, em especial, a partir da década de 60, vem presenciando um exponencial aumento do número de
demandas e com isto os processualistas passaram a buscar mecanismo para conter este avanço fazendo que as decisões proferidas no primeiro e
no segundo graus de jurisdição não chegassem aos Tribunais superiores e muitas vezes não conseguissem chegar, sequer ao próprio Tribunal.
Notamos este avanço com a Emenda Constitucional 45, conhecida como Reforma do Poder Judiciário, trazendo a súmula vinculante, que sem
dúvida foi um sinalizador no sentido de firmar entendimento da Corte Suprema para aplicação nos demais órgãos do poder judiciário e da
administração direta e indireta e com isto auxiliar na contenção do número de processos. Apesar das diferenças, que ficam claras através de uma
análise crítica comparativa, as súmulas vinculantes foram inspiradas no sistema dos precedentes judiciais no direito norte americano. Esta não é a
única inovação neste diapasão. Podemos citar a súmula impeditiva de recursos, que prevê que o magistrado não admitirá o recuso de apelação se
a decisão estiver em conformidade com as súmulas dos Tribunais. Registre-se que o dispositivo trata de súmulas persuasivas, encerrando as portas
para uma análise do órgão colegiado a partir do entendimento indicado pelo Tribunal sem efeito vinculante a propósito. Recentemente a lei
13.015 de 21 de julho de 2014, que entrou em vigor em setembro deste ano, ao cuidar do processamento dos recursos na Justiça do Trabalho,
pretende acelerar a tramitação dos processos, ao permitir que o Tribunal escolha um processo representativo daquela questão jurídica em
discussão e que esta tese única se aplique a todos os casos idênticos. Nos últimos tempos também notamos um aumento na judicialização de
conflitos trabalhistas, o que alguns concluem como efeitos do incremento dos direitos sociais a partir da Constituição da República, em que muitos
até hoje não foram adequadamente regulamentados. Não podemos olvidar dos mecanismos que serão implementados com o novo Código de
Processo Civil, cujo projeto encontra-se em fase final de votação no Senado Federal, como o Incidente de resolução de demandas repetitivas que
pretende atender a isonomia garantindo a segurança nas relações jurídicas e objetivando atender as demandas das sociedades de massa. Partimos
então da verificação fática que o nosso ordenamento está criando cada vez mais mecanismos que visam conter o número de processos judiciais e
neste sentido devemos procurar ajustá-los.

Titulo:

Os reflexos jurídicos advindo da filiação multiparental

306

Autor(es) Gabriella Christina Miguel de Sá; Marianne Rios de Souza Martins
IES: FESVV
E-mail para contato: mriosmartins@terra.com.br
Palavra(s) Chave(s): Filiação Multiparental, Lei de Registro Público, Direito de Herança, alimentos, Direito previdenciário
RESUMO
A multiparentalidade trata da possibilidade de alteração a um registro civil de uma “criança” acrescentando o nome de um padrasto ou uma
madrasta, devido um vinculo socioafetivo. Tal vínculo se é criado tendo um laço de carinho, respeito, amor e afeto, entre os mesmos. Entretanto,
a possibilidade de alteração do registro civil quanto ao nome dos pais de uma “criança” é proibida para o Código Civil, uma vez registrado, não
poderia haver alterações. É nesse vértice que reside a principal indagação deste artigo: Quais os reflexos jurídicos causados pela filiação
multiparental? Para tanto foi investigado sobre a possibilidade da multiparentalidade, do registro tríplice pelo vínculo socioafetivo e suas
consequências jurídicas, como herança, direito a alimentos e verificar se a multiparentalidade pode gerar reflexos no âmbito previdenciário. Desta
forma, surgem no âmbito de Direito de Família, questões que merecem ser questionadas e tipificadas, como a filiação socioafetiva. Sendo assim o
referido artigo analisa os vários argumentos da doutrina dentre eles o artigo 1.593,CC, a possibilidade do registro tríplice, ou seja, os elementos,
chamado assim pela doutrina de ‘’posse de estado de filho’’ e como ficaria o recebimento da herança e o direito previdenciário. É um assunto
visado pelo Direito Civil atual mais precisamente pelo Direito de Família, onde se tem como objetivo mostrar a importância da afetividade em
relação à consanguinidade no que se trata do melhor e do bem estar da criança, buscando ainda mostrar a afetividade como um princípio jurídico
em nosso ordenamento. Essa temática tem sido objeto das principais discussões e divergências dos doutrinadores atuais, entretanto, não se tem
nenhum entendimento positivado na lei sobre a possibilidade ou não do registro. A metodologia aplicada no presente artigo pauta-se em pesquisa
bibliográfica, com a leitura de doutrina, legislação e jurisprudência, buscando dessa forma auxiliar e preencher a lacuna presente no ordenamento
jurídico brasileiro. Constatou-se que a família se apresenta como a mais antiga instituição social da história, sofrendo modificações ao longo dos
anos, a própria Constituição Federal e o Código Civil veem admitindo novas formas de constituição de familiar, que anteriormente não foram
previstas pelos legisladores, e que hoje motivam a atualização da legislação brasileira para que passem a reconhecer esses novos núcleos
familiares. Portanto família funda-se e norteia-se pelos princípios constitucionais, mas em especial no princípio da dignidade da pessoa humana,
afetividade, o qual ao afeto status de bem jurídico merecedor de proteção, tornando-se determinante para a solução de questões em nossos
tribunais. Logo, deve a legislação se adequar a nova realidade da família brasileira, já que a filiação multiparental possui respaldo nos princípios
constitucionais, não podendo de forma alguma legislação infraconstitucional, a exemplo da lei de registros públicos se torna omissa a aplicação do
instituto. A Constituição Federal, não faz qualquer diferenciação depreciativa quanto a qualidade de filho, assim sendo não se admite a
desconstrução do vínculo socioafetivo uma vez instalado, sendo impossível desconstituir a paternidade registrada, visto ser um ato
personalíssimo, irrevogável e irretratável. Conclui-se assim que o registro multiparental acarreta reflexos quanto ao direito ao nome, o pátrio
poder, a fixação de guarda e das visitas, o direito aos alimentos, ser chamando na linha sucessória e ao direito previdenciário.
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RESUMO
Este trabalho diz respeito à pesquisa científica em andamento, contemplada com bolsa de iniciação científica do CNPq. Parte da constatação
empírica de que a solução consensual para as demandas previdenciárias, obtida por meio de acordos firmados entre as partes, é muito pouco
usual nessas ações. A pesquisa, notadamente empírica e etnográfica, tem como escopo investigar quais são os obstáculos que o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) encontra para transigir nessas ações. Em que pese muitos questionamentos terem sido levantados a princípio – sobretudo
quanto ao argumento da indisponibilidade do interesse público que poderia justificar essa dificuldade observada, por se tratar de uma autarquia
federal – identificou-se nas entrevistas já realizadas o entendimento pacífico de que, com o advento da Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei
10.259/01), restou expressamente autorizada a transação no âmbito desses juizados. Por isso, tal obstáculo teria sido em tese, superado. Não
obstante, a observação empírica tem demonstrado que a transação nas ações previdenciárias e as soluções consensuais nesse campo
permanecem sendo um tabu. Para atingir os objetivos propostos, vêm sendo realizadas a observação de audiências, entrevistas com magistrados,
procuradores da AGU, advogados particulares, advogados dativos e serventuários da Justiça Federal. O campo de pesquisa é, no momento, a sede
da Justiça Federal em Petrópolis, RJ. Embora ainda não tenha sido concluída, a pesquisa teve significativos e curiosos resultados no que diz
respeito aos acordos firmados (ou não) pela procuradoria atuante nos processos em que é parte o INSS. Em primeiro lugar, alguns procuradores
entrevistados informaram que um dos obstáculos é a ausência de respaldo institucional. Embora tenham, em tese, autonomia para conciliar em
ações que seguem o rito sumaríssimo, em razão do reduzido valor em discussão, conforme preveem as súmulas da AGU, os procuradores sentemse desamparados na individualidade do exercício de sua função. Por não possuírem órgão revisional de seus atos, relataram nas entrevistas um
sentimento de solidão e medo, que muitas vezes os obriga a dizerem não à composição porque estão em dúvida, já que toda a responsabilidade
de um acordo bem ou mal feito poderia recair sobre os seus ombros. Identificou-se também um impedimento ainda maior, um tanto inusitado,
que vem sendo denominado pelos próprios entrevistados como a “Política do Acordo Zero”. Essa “política” faz parte de um movimento que vem
sendo adotado em diversas procuradorias do país, de não celebrar acordo em nenhuma hipótese, para protestar contra a precariedade e
desvalorização da profissão de advogado público federal. Tal movimento representaria um contraponto à Política Nacional de estímulo às soluções
consensuais para os conflitos de interesse, inaugurada pela Resolução n. 125/CNJ. Essa circunstância, no desenrolar da pesquisa, será objeto de
observação mais aprofundada, visto que pode impactar diretamente sobre os processos previdenciários, os quais teriam significativo potencial
para resultarem em acordos, sem desprezar a importância de um rápido desfecho para os “clientes” de tais ações – em geral pessoas idosas e
doentes. O que se observou na pesquisa de campo até o momento é que a prática destoa do discurso doutrinário e institucional em favor das
soluções consensuais, tendo em vista que, ao longo da pesquisa, novas barreiras vêm surgindo. Pretende-se ir mais além para investigar, à luz do
cotidiano forense, quais obstáculos ainda existem para a real efetivação das soluções consensuais nessa sede. Embora não seja esta a intenção
primeira da pesquisa, acredita-se que a compreensão desse aspecto pode vir a contribuir para a tomada de medidas aptas a assegurar uma maior
efetividade e rapidez na entrega da prestação jurisdicional no tocante às ações previdenciárias.
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RESUMO
Nos tempos atuais, facilmente se verifica uma crise dentro do Positivismo Jurídico, crise esta motivada, dentre vários fatores, pela sua insuficiência
no que tange ao alcance de uma justiça humanizada na aplicabilidade da lei, visto que o modelo em causa não consegue acompanhar a
complexidade social. A relevância da presente pesquisa reside no fato de diariamente se observar carências da lei ao quando da sua aplicação
literal com vista a solucionar casos judiciais. Não são poucos os casos em que se procura fazer cumprir a lei, sendo ela justa ou não, tornando o
direito alheio aos interesses sociais. O problema de pesquisa pode ser expresso na seguinte pergunta: tem o legalismo jurídico inviabilizado que a
lei seja justa na sua aplicação a alguns casos concretos, tornando deste modo a justiça desumana? Decorrente do problema da pesquisa a hipótese
que norteará o andamento da mesma é o indispensável diálogo que se deve entre a lei e a realidade, ou seja, fazer uma aproximação entre ambos
de modo que a lei seja apenas ponto de partida e não de chegada para os casos concretos que diariamente chegam aos tribunais, e que a
aplicação da mesma deve dialogar com princípios morais aceites socialmente. A pesquisa encontra-se em andamento, mas já é possível constatar
que o papel do magistrado é indispensável de modo que se alcance o fim pretendido, a humanização da justiça como já se fez referência acima. A
pesquisa tem como objetivo geral debruçar acerca das insuficiências do legalismo jurídico no que tange ao alcance de uma justiça mais
humanizada que esteja assente em princípios ético-morais. São objetivos específicos deste projeto: apontar as principais limitações do modelo
positivista; mostrar a relevância dos princípios ético-morais que a constituição e o bom senso definem como sendo proeminentes para o alcance
de uma justiça humanizada; e, abordar o papel do magistrado em meio ao processo de concretização desse ideal de justiça visto que desempenha
um papel de mediador inteligente se assim podemos nos referir, entre a lei e a vida. O referencial teórico para esta pesquisa será constituído,
preferencialmente, por autores que analisam e discutem questões sobre a temática da insuficiência do modelo positivista a alcançar uma justiça
mais humana e da inclusão de princípios ético-morais no ordenamento jurídico, de modo que possa se estabelecer um diálogo entre os mesmos e
a lei. Nessa perspectiva, as contribuições de autores como Ronald Dworkin, David Diniz Dantas e Luiz Roberto Barroso tornam-se fundamentais,
pois trazem à luz questões para entender o tema proposto. Dworkin, por ser imperioso fazer menção dele quando da abordagem de temáticas que
tendem pelo viés pós-positivista e pelo espaço que ele dá aos princípios no seu discurso. Dantas, pelo exemplo como magistrado que é ao se
preocupar por uma humanização da justiça, pelo enfoque que dá ao alcance das necessidades sociais que as normas jurídicas devem ter e por
abordar aspectos ligados a uma exegese jurídica que deve incluir princípios que são elevados a um status de normas. Barroso, pela análise que faz
à nova interpretação constitucional e ao papel dos princípios no direito brasileiro e ao destaque que dá ao interprete na criação do direito diante
de casos concretos. Nesse processo, como metodologia além de pesquisa bibliográfica, é feita uma análise de casos concretos como o da
previdência social e propicia observar como, em muitos casos, a própria lei tem sido injusta ao quando da sua aplicação.
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RESUMO
O trabalho tem a finalidade específica de apresentar os objetivos, consequências, e dúvidas em relação ao programa denominado Mais Médicos,
criado pelo Governo Federal, e, através da legislação trabalhista, mostrar e desmistificar a forma mediante a qual os médicos estrangeiros foram
contratados pelo Governo. Foram apresentados aspectos que mostram que a contratação de médicos estrangeiros para o programa surtiu
questionamentos positivos e negativos, como a hipótese que os trabalhos realizados no território brasileiro condizem com trabalho escravo. Isso é
devido à condição que os médicos estrangeiros, em grande parte cubana, estão sendo tratados em caráter pessoal e profissional, comparado com
os profissionais do país. Da análise dos documentos que tratam da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, foram afastadas as hipóteses do
trabalho escravo por falta de comprovações concretas e é indubitável que o MPT e seus procuradores estão empenhados na fiscalização para
erradicar qualquer tipo de irregularidade. Por meio de pesquisas doutrinárias dentro da legislação penal, ético profissional, trabalhista entre outras
áreas, foi realizado uma analogia para explicar a forma e modalidade de contratação dos profissionais estrangeiros; e, por conseguinte, houve o
comparativo entre a legislação trabalhista e a legislação que rege o programa Mais Médicos, redigida na Lei 12.871/13, para expor a legalidade da
contratação de estrangeiros em território nacional e exemplificar os requisitos para a distribuição da mão de obra dos profissionais em cada
região. Por fim, concluiu-se que o programa foi benéfico, objetivando a melhoria da demanda de atendimento no sistema de saúde do País, do
mesmo modo quanto ao prestígio de ter a parceria com o país de Cuba, estreitando laços, para que no futuro possam os dois países se unirem em
outros projetos de mesma finalidade e ou até estendendo-se a outros setores que também carecem de suporte. São indicadas as vantagens do
programa Mais Médicos, a preferência pelos médicos cubanos, a importância da parceria do Governo Federal e Cuba e a regulamentação desses
profissionais dentro da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
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RESUMO
O trabalho buscou entender o conceito de meio ambiente e como a legislação brasileira evoluiu em relação ao direito ambiental, durante o século
XX e até os dias de hoje. Como hipótese, foi levantada a questão de que o legislador brasileiro, com o passar dos anos, passou a preocupar-se mais
com a questão da proteção ambiental brasileira, criando leis mais rígidas para buscar evitar que a população (pessoas físicas e/ou jurídicas)
causassem danos ao meio ambiente. O trabalho teve, como objetivo geral, demonstrar a evolução da legislação ambiental brasileira e, como
objetivos específicos, definir o conceito de meio ambiente, bem como demonstrar como a legislação ambiental brasileira foi sendo mudada ao
longo do século XX até os dias de hoje, para dar maior proteção ao meio ambiente. A justificativa para o trabalhou deu-se por pretender observar
sinteticamente o surgimento do Direito Ambiental no Brasil, passando por sua conceituação e evolução histórica no julgamento de questões
relacionadas ao meio ambiente pela predominância das normas de Direito Ambiental. Assim, esse ramo do Direito surgiu constitucionalizado no
ordenamento jurídico brasileiro impondo uma nova visão sobre ele próprio, para a consecução do objetivo de equilíbrio ecológico, disciplinando a
relação homem-natureza. O Direito Ambiental está diretamente relacionado à vida e à saúde, dignas e com qualidade, para as pessoas das
gerações presente e futura, portanto sua estrutura normativa se sobrepõe aos demais ramos do Direito para que estes observem sua “nova
roupagem constitucional” quando lidam com o tema meio ambiente. O trabalho de pesquisa foi apresentado de maneira teórica, com conceitos
concernentes ao tema pesquisado, bem como com a evolução entre a legislação do Brasil no século XX e do Brasil atualmente. Entre as
considerações finais podem destacar-se a constatação de que o Direito Ambiental tem recebido maior atenção nos últimos anos, sendo que ainda
não se aproxima da importância que normalmente se atribui a outros ramos do direito; e a verificação de que na própria doutrina encontram-se
alternativas relevantes para os problemas de preservação e reparação ambiental. Pode-se concluir assim, a partir dos estudos realizados, que a
questão da preservação do meio ambiente tem recebido atenções maiores do que as recebidas no passado, porém estas não tem sido o suficiente
para reverter o quadro de degradação e destruição do patrimônio ambiental. As ações em prol da defesa do meio ambiente devem ter
eminentemente caráter preventivo, visando evitar a ocorrência de danos, em virtude de sua difícil - muitas vezes impossível - reparação. A
responsabilidade civil objetiva por danos ambientais é um instituto essencial para a eficaz tutela do meio ambiente, e como tal deve ser
implementada sempre que houver essa possibilidade. Deve-se utilizar a tutela penal em último caso, quando os meios menos gravosos
(administrativo e civil) se mostrarem insuficientes para coibir a conduta infracional, potencial ou efetivamente lesiva ao bem jurídico ambiental
tutelado. Os operadores do Direito devem estar plenamente conscientes da importância de seu trabalho no contexto da mobilização social para a
proteção dos recursos naturais, da qualidade de vida e da própria vida. A reparação dos danos ao meio ambiente apresenta uma série de
obstáculos ao alcance dos resultados a que se propõe, a maioria deles passíveis de redução ou eliminação, através de modificações que poderiam
ser introduzidas na legislação pertinente. É possível identificar, na própria doutrina, alternativas propostas para o fortalecimento da ação do
direito em face a esses óbices anteriormente apontados.
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RESUMO

Frente à consolidação da República Popular da China enquanto potência econômica global e grande centro receptor de investimentos
internacionais, aliada à duradoura desconfiança e dificuldade de atores estrangeiros recorrerem ao sistema judicial local, a instituição da
arbitragem comercial vem ganhando um espaço cada vez maior na resolução de conflitos no país. No entanto, a literatura jurídica brasileira ainda
praticamente desconhece as particularidades da operação da arbitragem na China, a qual é fortemente recomendada frente aos requisitos
necessários para a aplicação de sentenças arbitrais estrangeiras pelas cortes judiciais chinesas. Por estes motivos, busca-se realizar no presente
estudo uma exposição analítica da legislação de arbitragem de litígios legais na China; com a indicação das principais características e
particularidades do instituto no país em comparação às práticas da arbitragem internacional ocidentalizada. O instituto da arbitragem evoluiu
consideravelmente desde as reformas econômicas de Deng Xiaoping, com o fim de restrições sobre os profissionais e organizações habilitados
para exercer a arbitragem e, principalmente, com a aceitação de laudos arbitrais emitidos por tribunais estrangeiros. Analisando-se a versão atual
da lei de arbitragem, editada em 1994 e reformulada diversas vezes desde então, são ressaltados seus principais pontos de interesse, sendo
formulado um quadro geral da forma de funcionamento do instituto. Por fim, faz-se uma comparação entre as principais particularidades do
sistema chinês e as práticas internacionais de arbitragem; como a distinção legal entre arbitragens nacionais, internacionais e estrangeiras; as
restrições impostas pelos tribunais locais, os quais aplicam sentenças estrangeiras conforme a Convenção de Nova Iorque, mas apenas no tocante
a assuntos comerciais e de acordo com os seus entendimentos mais restritivos de requisitos de validade para cláusulas arbitrais. A metodologia
utilizada foi a de análise de conteúdo, baseando-se na leitura da legislação e obras acadêmicos de autores chineses e internacionais acerca do
sistema de arbitragem chinês e de suas comparações com as práticas da arbitragem internacional e de outros países como os Estados Unidos da
América. Das observações realizadas pode-se notar que diversos mitos acerca da seriedade e eficácia da arbitragem na China são falsos; o instituto
vem sendo modernizado e reformado num passo acelerado nas últimas décadas, abrindo mão de muitas de suas tradições comunistas para se
aproximar dos padrões globais. Não há qualquer impossibilidade de aplicação de laudos arbitrais estrangeiros, desde que os advogados atendam
algumas particularidades formais e processuais necessárias. Conclui-se por meio de tal estudo preliminar que mediante o estudo das
particularidades da aplicação do instituto no país, a arbitragem pode ser utilizada de forma segura e rápida, gerando uma maior segurança para
investidores estrangeiros em seus negócios no país, desde que respeitadas as particularidades das leis nacionais.
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RESUMO
A realidade federativa brasileira inicia-se na República, quando procurando um modelo de Estado, próximo à nossa realidade, importou-se a forma
estatal norte-americana, em que se destaca a forma federativa. No cenário brasileiro, esta importação sempre esteve envolta em discussões no
âmbito econômico, político e jurídico em razão das matérias, encontradas fortemente inseridas na discussão fiscal. A Constituição Federal de 1988
estabeleceu expressamente as competências de cada um dos entes que integram o Estado brasileiro. No entanto a realidade federativa atual
mostra-se conflituosa e distante da perspectiva harmoniosa pretendida pela Constituição Cidadã ao definir a divisão de competências. Evidencia-se
tal cenário quando suscitamos determinadas temáticas que são ponto de discórdia entre os estados membros da federação. Dentre as quais
podemos destacar: a guerra fiscal, a divisão do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e a dívida dos Estados com a União. Toma-se como objeto
de análise do presente trabalho: a realidade federativa brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988, tecendo maior consideração aos
casos que ensejam desequilíbrio ou tensão na ordem federativa. A pesquisa defende que existem tensões na ordem federativa que se analisadas
sistemicamente tem o potencial de revelar certo cenário de crise vivenciado no federalismo brasileiro. Dessa maneira, a pergunta que este
trabalho faz é: há no Brasil crise federativa? Para tal análise, parte-se do marco teórico institucionalista estabelecido, principalmente, por Cass
Sustein e Adrian Vermeule, sobretudo com base nos conceitos de capacidades institucionais e os efeitos sistêmicos. Perspectiva esta que verifica e
atribui à atuação das instituições uma maior capacidade de análise das matérias que lhes são inerentes, em virtude de serem especializadas e
serem compostas por membros com expertise no assunto. Dessa forma, as mesmas seriam mais qualificadas a partir de sua capacidade
institucional para decidirem sobre determinadas questões, bem como estarem aptas a verificar os efeitos desencadeados em sistema advindos de
decisões. Da mesma forma, também se utilizará como base teórica a visão de Jenna Bednar quanto à relação entre os sistemas institucionais e o
Estado em que estes estão inseridos. Tal perspectiva teórica estabelece que os elementos que compõem tais sistemas derivam das estruturas
formais construídas por uma Constituição e que funcionam como salvaguardas das leis de um Estado. O objetivo do presente trabalho é esclarecer
o real status da federação brasileira, isto é, identificar as tensões na realidade federativa e; verificar se a ordem federativa vive uma crise sistêmica
que pode comprometer a sua estabilidade. A metodologia é desenvolvida ao redor de critérios gerais e parâmetros analíticos. Entre aqueles, a
pesquisa está delimitada: temporalmente, em 26 (vinte e seis) anos; espacialmente, no plano federal e estadual do governo; e, materialmente, nos
casos emblemáticos da guerra fiscal, da divisão do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e a dívida dos Estados com a União, em que podemos
verificar tensões relacionadas ao princípio federativo. Enquanto resultados parciais constatou-se que as crises federativas verificadas no Brasil
estão fortemente relacionadas com o grau de centralização ou não da União, e a consideração desta centralidade na realidade particular dos
estados membros da federação.
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RESUMO
A pesquisa objetiva informar como a legislação infantojuvenil foi vista e tratada no decorrer do século XX, haja vista que o problema do “menor”
era tido como preocupante nas primeiras décadas em razão da criminalização juvenil. Além disso, busca compreender em que medida se observou
a superação da Doutrina da Situação Irregular do Menor para a Doutrina da Proteção Integral. Para isto, faz-se relevante descrever qual era o
quadro político, econômico e social do Brasil à época; definir o que era menor; conhecer como a ciência eugênica e o higienismo influenciaram a
vida dos menores; apontar os anseios sociais diante a ausência de um Estado social e relacionar ao encadeamento infanto juvenil; precisar as
condições em que se enquadravam as crianças abandonadas e delinquentes; correlacionar a criação do Novo Código de Menores de 1979 com o
antigo, identificar seus efeitos, distinguir os modelos de instituições repressivas e corretivas deste momento, e o âmbito políticosocial em que
surgiu. No que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente: deve-se definir o que é criança e adolescente; compreender a Doutrina da
Proteção Integral; descrever sua fundamentação e fins sociais; conhecer o tratamento dado pela Carta Magna de 1988; e avaliar de que modo os
direitos fundamentais estão ligados ao ECA. No que tange a metodologia aplicada, é utilizada a consulta a livros acadêmicos e especializados;
artigos científicos; dissertações de mestrado; teses de doutorados; e leitura dos artigos da Constituição Federal de 1988 que trata do tema, assim
como do ECA, buscando observar como o menor pode ser problematizado através do conhecimento das condições que os envolveram no século
em análise, bem como os reflexos nos dias atuais. No que se refere às discussões dos resultados e as conclusões, é de ressaltar que, apesar de a
pesquisa estar em andamento, pelo emprego realizado em leituras preliminares, a problematização acerca da noção de menor permite entender
temas contemporâneos como a redução da maioridade penal. Neste desiderato, se nota que a “criança” abandonada e delinquente era vista de
modo diverso da criança burguesa, numa perspectiva discriminatória. Além disso, é de se ressaltar que, em virtude da manutenção do poder das
oligarquias paulista e mineira, o campo social sempre foi preterido implicando em manifestações sociais em busca de maiores intervenções
estatais que só vieram ocorrer de modo efetivo no Estado Novo. Outro ponto de destaque, é a criação do primeiro Código de Menores no Brasil,
que serviu de marco histórico para o continente sulamericano; o caráter eugênico da época merece destaque, pois serviu de base para legitimar o
preconceito existente em face das crianças e adolescentes envolvidos neste contexto. Neste diapasão, no que tange o novo Código de Menores de
1979, surge a Doutrina da Situação Irregular do Menor, que basicamente veio unir numa mesma expressão as “crianças” abandonadas e
delinquentes; prospera a ideia de que foi muito criticado em virtude de alguns pontos, tais como, a prisão provisória dos menores sem audiência
prévia com seus curadores e, também, a figura do Juiz de Menores exercendo múltiplas funções que deveriam ser divididas com setores da
sociedade; nesta época se dá o surgimento de instituições de caráter repressivo como o SAM e FUNABEM. Portanto, os estudos realizados fazem
refletir sobre o modo como são tratadas as políticas públicas na seara infanto-juvenil e seu reflexo, principalmente para aqueles que são pobres e
marginalizados; bem como notar que diante uma sociedade preconceituosa, historicamente, se faz necessário proporcionar mais oportunidades
educacionais, profissionais, a título de exemplos, que possam nivelar e, assim, reduzir desigualdades que sempre permearam a criminalização da
pobreza e a burguesia.
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RESUMO
O presente trabalho desenvolve a temática do direito fundamental de acesso à justiça e do tratamento jurídico dado ao fenômeno do
superendividamento no atual contexto social. Este tema será orientado pelo seguinte problema de pesquisa: o processo coletivo é um mecanismo
eficaz para tutelar casos de superendividamento e, assim, promover o acesso à justiça dos indivíduos? Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho
é verificar a possibilidade jurídica do tratamento dos casos de superendividamento pela via processual coletiva. Outrossim, o trabalho busca
investigar o acesso à justiça enquanto direito fundamental; analisar o desenvolvimento dos mecanismos de tutela coletiva no Brasil, bem como as
diversas categorias de direitos coletivos e, por fim, estudar a utilização do processo coletivo atualmente no Brasil. Para tanto, será utilizado o
método de pesquisa dialético. Este método trabalha, basicamente, com a mudança por meio da superação e pressupõe a análise do objeto a partir
do seu cenário histórico. Neste método, as coisas estão sempre em transformação a partir da tríade estabelecida entre tese, anti-tese e síntese.
No caso em análise, a tese será a aplicação do processo coletivo atualmente no país. Como anti-tese, por sua vez, tem-se o superendividamento
como um acontecimento social cada vez mais crescente, que coloca os indivíduos à margem da sociedade. Por fim, a síntese é o fruto do
confronto entre a tese e a anti-tese e, consequentemente, o resultado do trabalho. A tutela coletiva de direitos é um dos vários mecanismos
previstos pelo direito brasileiro que visam dar eficácia ao direito fundamental de todos os indivíduos de acesso à justiça. O superendividamento,
por sua vez, pode ser definido brevemente como a impossibilidade de um indivíduo, de boa-fé, honrar suas dívidas de consumo. Tal fenômeno é,
sem dúvidas, um dos grandes desafios para o direito nesta sociedade atual, pois é preciso pensar de que modo o direito se ocuparia deste
acontecimento social, proporcionando aos sujeitos envolvidos um tratamento adequado. Nesse sentido, considerando o princípio fundamental da
república de garantir a dignidade da pessoa humana e, ainda, o direito fundamental de acesso à justiça, a tutela coletiva revela-se um mecanismo
possível de ser utilizado para os casos de tratamento do superendividamento. Assim, poder-se-ia garantir aos indivíduos envolvidos um
tratamento jurídico eficaz, capaz de retirá-los da margem da sociedade, restabelecendo sua dignidade.
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RESUMO
A Constituição de 1988 inaugurou a figura da Medida Provisória como espécie normativa de iniciativa do Chefe do Executivo, atribuindo a este
competência atípica à função executiva – legislar. Sucessora do Decreto-lei, a Medida Provisória foi e é alvo de divergências doutrinárias. Dentre
elas, a possibilidade de edição de Medidas Provisórias no âmbito estadual, a qual apenas pacificou-se após pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 2.391/DF, pela constitucionalidade de tal medida, considerando interpretação do § 2º, do Art. 25 da Carta Magna,
dispositivo que trata da exploração de serviços de gás canalizado por parte dos Estados e veda a edição de medidas provisórias para regulamentar
leis estaduais sobre o tema. Contudo, em se tratando da possibilidade de edição de medidas provisórias no âmbito dos municípios, não há
pacificação na doutrina e tampouco posicionamento da Suprema Corte brasileira. Neste sentido, o presente trabalho se concentra na investigação
da possibilidade dos poderes executivos municipais contarem com a medida provisória como instrumento de provocação do processo legislativo
municipal. Partindo da premissa de que, conforme jurisprudência supracitada do Supremo Tribunal Federal, o constituinte originário permitiu a
interpretação extensiva do dispositivo das Medidas Provisórias em relação aos Estados e que a ordem constitucional brasileira adota o princípio da
simetria dos entes federados, apresenta-se como hipótese inicial a legitimidade dos Municípios para a adoção de Medidas Provisórias, desde que
assim esteja previsto na Lei Orgânica Municipal. Utiliza-se neste trabalho como lastro teórico a teoria institucional norte-americana, a qual oferece
construções bem consolidadas a respeito do Federalismo e dos princípios provenientes desta forma de Estado, destacando para o presente estudo
os princípios do pacto federativo e da simetria dos entes federados. O trabalho tem como objetivo geral testar qual é a aplicabilidade dos
princípios do pacto federativo e da simetria dos entes federados no atual Estado Federal brasileiro e, como objetivo específico, buscar a
comprovação da legitimidade dos Municípios contarem com o instituto das Medidas Provisórias. A metodologia de trabalho segue o critério
hipotético-dedutivo e compreende os modelos analíticos de pesquisa. O marco temporal do trabalho se estende do ano de 2001 - quando entrou
em vigor a Emenda Constitucional n° 32, que disciplinou a disposição das Medidas Provisórias pelo Presidente da República - e o ano corrente. O
marco espacial do trabalho limita-se às esferas dos três poderes nos três graus federativos brasileiros. Materialmente, analisa-se a Medida
Provisória como espécie normativa. O presente projeto de pesquisa encontra-se em andamento, observando-se, deste modo, como conclusão
preliminar que o Executivo Municipal tem, sim, legitimidade para editar tais Medidas Provisórias, a partir da observância teórica do Princípio do
Pacto Federativo e do seu correspondente Princípio da Simetria dos Entes Federados.
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RESUMO
No presente trabalho pretende-se analisar o sistema prisional feminino e sua atuação no caso de prisioneiras gestantes, abordando a importância
da família no papel de socialização da criança ressaltando, ainda, diante do encarceramento da mãe, o direito de que ela se mantenha com seu
bebê, e o da criança de permanecer na companhia de sua genitora. Aborda, também, a negligência no sistema sinalizando que, embora existentes,
não estão sendo eficazes os dispositivos legais relacionados ao tema, o que fomenta a busca por políticas públicas voltadas para essa parcela da
sociedade, enfatizando-se a necessidade do efetivo cumprimento das leis já existentes e do olhar atento da sociedade. Diante do aumento da
população carcerária feminina tem-se a problemática acerca de como ocorrerá a gravidez levando-se em conta o sistema prisional brasileiro, uma
visão desenvolvida sob a perspectiva das crianças provenientes do cárcere, questionando-se acerca da proteção à maternidade e a infância neste
sistema. Desta forma, busca-se observar através da análise documental e bibliográfica as condições das crianças dentro do sistema prisional
brasileiro e a consequente violação do convívio familiar diante do encarceramento da mãe, sob a ótica da preservação dos direitos fundamentais.
A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente foram dois marcos importantes para consolidar os direitos das crianças
abraçando, no caso em análise, os filhos de mães que cumprem pena privativa de liberdade, parcela da população que não recebia o amparo legal.
Importante, portanto, o estudo das condições nas quais vivem as crianças e a interferência dessa situação no seu pleno desenvolvimento. Existem,
assim, situações peculiares a serem exploradas como a exposição das precariedades encontradas dentro do encarceramento de crianças, a
permanência dos bebês junto as suas mães, tema cuja importância é ressaltada diante da amamentação e do convívio da genitora com seu bebê
propulsores de um desenvolvimento saudável e digno, conforme os ditames constitucionais. Para tanto, importante a análise dos dispositivos da
Lei de Execução Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal de 1988, e outros artigos que envolvem o tema, que
apresenta relevo para sociedade, diante da formação social da criança, com as sequelas oriundas do rompimento do contato com a mãe, que
poderiam ser evitadas havendo a reversão desse trauma. A bibliografia existente é insuficiente, tampouco os respectivos dispositivos legais, que
não são capazes de garantir o convívio do bebê com a genitora em condições adequadas, com prejuízo para o seu desenvolvimento. Apesar deste
quadro, as genitoras acreditam que a permanência do bebê/criança no cárcere não gera nenhum prejuízo para o seu desenvolvimento, o que
parece ser contrário sob o olhar da criança, que tem sua identidade marcada, associada ao crime cometido pela mãe, além dos estigmas e
preconceitos. O dano causado na construção da identidade infantil pode ser irrecuperável, diante das condições oferecidas no sistema
penitenciário brasileiro. Conclui-se, na exploração do tema, que o estudo sobre a efetivação do direito social de proteção à maternidade e a
infância no sistema prisional brasileiro necessita de maior atenção, pois não se pode excluir essa parcela da população nem estigmatizar as
crianças a ele submetidas. A ambivalência do tema é de grande importância e devemos garantir o melhor interesse à criança, ressaltando que é
dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Desta forma, é um dever de todos os entes da sociedade
garantir a efetivação e proteção dos Direitos Fundamentais da criança.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto a análise dos discursos realizados anualmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal na Sessão de
Abertura do Ano Judiciário. A solenidade, inaugurada em 2004, pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Maurício Corrêa, tornouse uma tradição, sendo realizada anualmente, para o início das atividades do Judiciário. Tais discursos, dirigidos às principais figuras políticas do
país, apontam os objetivos do Judiciário para o ano, fazendo críticas e avaliações do ano anterior. Costumam estar presentes figuras centrais de
nosso Estado, como os Presidentes da República, da Câmara e do Senado, os Presidentes dos demais Tribunais do país, governadores de Estado e
outros. Deste modo, como objetivos específicos, ao analisar tais discursos, pretendemos entender a quem se dirigem; elucidar como criam ideias e
representações quanto ao papel da Justiça no País; investigar como que a fala se articula com os ideais do jogo político e institucional; e identificar
como se projetam ideologias sobre o Poder Judiciário a partir do Supremo Tribunal Federal. Quanto à metodologia, nos apropriamos de
ferramentas e categorias metodológicas da Análise Semiolinguística do Discurso, baseando-nos na obra de Patrick Charaudeau, através de sua
teoria da linguagem e do discurso e de sua análise do discurso político, para podermos explicitar como que o uso da linguagem e de elementos de
construção de sentido são utilizados como estratégias discursivas pelos Presidentes do STF para imprimir uma determinada visão sobre o papel
desta Corte frente ao Judiciário e aos outros Poderes, imprimindo uma visão própria sobre os problemas e caminhos do Judiciário nacional. O
caráter empírico, assim, parte da constatação que as falas institucionais ocupam relevante papel de legitimação e construção de identidade dentro
do cenário político e jurídico. Como resultados, a pesquisa revela uma ideologia nos discursos a cerca do papel do Supremo, e de valores como a
segurança jurídica e a celeridade processual, assim como da crescente importância do STF como órgão jurisdicional e político. Os ministros, em
suas falas, adotam um local enquanto enunciadores que varia dentre “Poder”, “nós, magistrados”, “Ministro” e “Chefe do Judiciário”, conforme o
assunto e a estratégia em abordá-lo. Pode-se inferir que a ênfase eleita pela maioria dos enunciadores Ministros/Presidentes como principal
mensagem ou preocupação é de caráter quantitativo, ou seja, estão todos preocupados em reduzir a quantidade de processos, em especial no
âmbito do Supremo, sendo as metas de produtividade as principais conquistas. Como conclusão, percebe-se, a partir das estratégias discursivas
utilizadas, uma continuidade no discurso do STF quanto à identificação dos principais problemas do Judiciário, e quanto à justificativa das medidas
tomadas no âmbito dos três poderes para a solução destes problemas, sempre de maneira a alimentar um imaginário de crise a ser corrigida por
meio de “modernização das leis” e mudanças jurídicas processuais.
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RESUMO
A Constituição Federal afirma, de forma clara, que todo poder emana do povo, tanto que faz verificadas referências ao fato de que o povo é titular
específico deste poder. Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo de verificar as atuais formas de manifestação direta do povo, tais como
plebiscito, referendo e leis de iniciativa popular, para buscar entender se o mesmo continua sendo um real fator de poder dentro desta sociedade,
principalmente utilizando como objeto de estudo específico o instituto conhecido como “orçamento participativo”, objetivando esclarecer sua
origem na prática brasileira e seu procedimento básico de aplicação, bem como seu crescimento dentro do âmbito da Administração Pública
nacional para responder a seguinte pergunta: Caberia a inserção do orçamento participativo na Constituição expressamente como manifestação
da soberania popular de maneira direta, aumentando a democracia com o sentimento de pertença e a participação do povo brasileiro nas decisões
da Administração Pública, principalmente no que concerne ao orçamento e a gestão dos recursos financeiros? Assim sendo, no primeiro capítulo,
esta pesquisa parte da análise das atuais formas de democracia direta nacional, apresentando inclusive algumas críticas às mesmas e suas
justificativas, seguindo no segundo capítulo com a demonstração da origem e dos procedimentos básicos de implementação do orçamento
participativo, para em seguida apresentar no terceiro capítulo, na democracia moderna, a crise do modelo representativo e a possibilidade de
participação como alternativa viável na atualidade. No quarto capítulo, há a apresentação de alguns argumentos contrários à implementação
dessa prática popular, para então, no quinto capítulo apresentar as refutações necessárias aos argumentos anteriormente mencionados, bem
como demonstrar numericamente o êxito de referida medida apresentando números estatísticos e exemplos de aplicação em diversas regiões do
Brasil, bem como no âmbito internacional para finalmente buscar a conclusão de que, ante a necessidade de mudanças do modelo democrático
representativo atual, surge a implementação do orçamento participativo como uma forma de se buscar a atuação populacional mais unida às
decisões do governo. Ressaltando-se que o interesse no assunto cresce a cada dia com o aumento da quantidade de entes públicos estaduais e
municipais que passaram a adotar referida prática de consulta popular direta no momento de elaborarem os rumos de suas gestões
orçamentárias, principalmente em municípios do estado do Espírito Santo. Assim sendo, ao perceber a importância populacional, jurídica e
administrativa do assunto, verifica-se que essa pesquisa poderá trazer peculiares contribuições à comunidade acadêmica, tendo em vista
apresentar de forma prática os procedimentos para implementação do orçamento participativo, bem como por demonstrar ainda o crescimento
dessa modalidade de consulta no Brasil e no exterior. Desta forma, o tema contribui para uma sociedade melhor a partir do momento que
defende a inclusão do povo em algumas decisões administrativas que são extremamente importantes para a evolução social, quais sejam: aquelas
relacionadas ao orçamento e investimentos financeiros públicos por intermédio de uma política deliberativa, com a participação do povo para
discussão conjunta acerca das prioridades de investimento social dentro do campo do orçamento participativo, o qual será analisado no presente
estudo. Para isso, utiliza-se o método dedutivo com a pesquisa exploratória e procedimento documental. Ao final, percebe-se que a inclusão desse
procedimento orçamentário como norma constitucional pode sim ser feita e busca incentivar a atuação popular, bem como corroborar para que
mais entes públicos passem a utilizar referidas práticas, ampliando a democracia participativa que passa a ser uma solução viável para a crise do
modelo representativo que hoje existe.
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RESUMO
A sociedade brasileira vem encarando nessa última década a discussão em torno da redução da maior idade penal, tema que ganhou vulto no ano
de 2015 com a aprovação da PEC (Projeto de Emenda Constitucional), número 171 de 1993, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputados. Somado a isso, a mídia noticiou uma série de eventos onde adolescentes esfaquearam pessoas durante a prática
de atos infracionais (análogos a crime de roubo), na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, em um dos fatos, a vítima não resistiu aos ferimentos e
morreu. Diante desse panorama, este trabalho tem por objetivo descrever os aspectos que devem ser postos em pauta no debate sobre a matéria,
avaliar a legitimidade da PEC nº 171/93 e destacar a violência como um fator relevante para a situação de crianças e adolescentes no Brasil. A
pesquisa preliminar se deu através da metodologia dialético-descritiva, onde foi possível analisar livros, teses, dissertações e artigos científicos de
autores que desenvolveram suas ideias sobre o conteúdo aqui disseminado, articulando seus pensamentos com apoio na Antropologia, Sociologia,
Filosofia, Ciência Política, História e no Direito. O problema colocado em questão está na dúvida quanto à legitimidade da escolha feita sob pálio
da democracia representativa e as consequências da alteração do texto constitucional, voltada à redução da inimputabilidade de 18 para 16 anos
de idade. A justificativa da investigação é fundada no perigo do redimensionamento do ciclo da violência e da perda do controle sobre as políticas
públicas educacionais voltadas à formação de crianças e adolescentes. O resultado alcançado até então demonstrou que respostas imediatas nem
sempre são o melhor remédio para problemas cercados de complexidades, como o aumento dos índices de atos infracionais. Inicialmente, é
preciso destacar a origem da palavra violência que resulta do termo violentia (latim: vis significa força) e consiste na aplicação da força sobre um
objeto ou fato. Em alemão, a violência é denominada gewalt, que também equivale àquilo que se tem por poder. Em ambos, há uma conotação de
agressão que se relaciona com certa autoridade, sem efetiva legitimidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece esse ímpeto como
patologia social, interpretada como “imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”. Para Hannah Arendt “a fúria irrompe
somente quando há boas razões para crer que tais condições poderiam ser mudadas e não o são”. Por outro lado, a denominada violência
sistêmica (inerente aos atos violentos que se deram ao longo da história, enraizados na cultura) foi propagada por décadas até chegar ao século
XXI. No Brasil, foram registradas sérias violações aos direitos civis, políticos, econômicos e culturais, vivenciadas por aqueles que suportaram a
transição entre governos ditatoriais e a intitulada redemocratização. A hipocrisia e o cinismo simbolizam o mundo contemporâneo, pois mesmo
havendo expressa menção à igualdade perante à lei, salta aos olhos as distâncias - tocantes às oportunidades - que afastam ricos e miseráveis,
homens e mulheres, negros e brancos (dentre outros critérios). Frente a esse contexto, o que há de paradoxal é a isonomia às avessas, onde os
desiguais são submetidos à discriminação negativa na presença de uma nação que se diz democrática. É nesse ponto que se coloca a situação das
crianças e adolescentes, pois estão sendo julgados sem qualquer opção de opinarem ou formularem suas defesas. Alguns, não são dotados de
capacidade cognitiva para compreender o teor da discussão, outros seguem sem voz. Nessa perspectiva, a conclusão prévia extraída dessa breve
descrição é que o governo caminha na contramão da cristalização do Estado democrático de direito, retrocede para aristocracia velada e retira das
páginas da Constituição cidadã a sua própria essência. Enfim, o cárcere não será a cura para os reveses da violência, mas sim um fator agravante.
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RESUMO
A Emenda Constitucional nº 75 alterou art. 150, VI da Constituição Federal Brasileira de 1988, acrescentando mais um caso de imunidade
tributária. A emenda introduz na Constituição a imunidade de impostos na produção e venda de CDs e DVDs e até mesmo de arquivos digitais
obtidos por meio de downloads, beneficiando fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil por autores ou intérpretes brasileiros.
A Emenda se originou na Proposta de Emenda à ConsƟtuição (PEC) 123/2011, conhecida como "PEC da música”, e teve como principais
justificativas a redução da pirataria e a implementação de medidas que "fortaleçam a produção musical brasileira“ como forma de incentivo à
cultura nacional. O objetivo do presente trabalho é analisar a adequação e efetividade experimentada da norma produzida pelo poder constituinte
derivado em confronto com suas justificativas originárias. Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, com predominância de normas e obras
em direito tributário, direito constitucional e direito internacional. Também foram adotadas as metodologias exploratória e descritiva,
contextualizando o objeto em apreciação nesse trabalho com o prévio conhecimento de seus elementos para melhor compreensão do tema ( ou
buscando oferecer informações sobre os elementos conceituais atinentes, visando proporcionar familiaridade com a problemática e o tema).
Assim, inicia-se o trabalho abordando a norma inserta no texto constitucional, relatando brevemente seu histórico e a conceituação da imunidade
tributária prevista. Inicia-se uma segunda etapa onde se analisa, em sentido amplo, os institutos do direito autoral, da pirataria, e da cultura num
contexto de mundo globalizado. Após o estudo dos temas inicias, aborda-se na forma de cotejo analítico, a previsão da imunidade prevista diante
de seus motivos ensejadores definidos na PEC, levantando-se questionamentos a respeito da constitucionalidade da norma constitucional. O tema
gera reflexo direto no meio socioeconômico, ante a exclusão da competência tributária relativa aos impostos das esferas federal, estadual e
municipal; a consequente interferência na cadeia produtiva causada pela intervenção do estado na economia; e a limitação do acesso à cultura
estrangeira. O estudo justifica-se tendo em vista a ampla possibilidade de divergência jurisprudencial sobre o tema, especialmente, se for
considerada a ofensa ao princípio constitucional da isonomia, e, de forma reflexa, ao princípio do pacto federativo, que tornam a norma
constitucional passível de controle de constitucionalidade. Assim, apresentar-se-á a conclusão de que a imunidade prevista na Emenda
Constitucional nº 75 não é condição adequada e eficaz para a redução da pirataria , e que possui controversa constitucionalidade no tocante a
defesa da cultura nacional em detrimento da cultura estrangeira.
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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) determina que aos estados e ao Distrito Federal compete instituir impostos sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), e define que o
ICMS incidirá também sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência
tributaria dos municípios. Consigna, ainda, que aos municípios compete instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), definidos em
lei complementar (Lei Complementar 116/03) e não compreendidos na gama dos serviços tributados pelo ICMS. Com base nos conflitos judiciais
relativos a estes dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou a tributação de serviços de composição gráfica sob encomenda. O STJ
sumulou seu entendimento na Súmula 156, prescrevendo que ainda que envolvam o fornecimento de mercadorias, estariam sujeitos apenas ao
ISS. Ou seja, caso o serviço agregado seja tributável pelos municípios, consoante indicado na lista anexa à lei complementar, deve incidir apenas o
ISS. O ICMS incidiria apenas sobre operações de circulação de mercadorias acompanhadas da prestação de serviços se os referidos serviços não
estiverem enquadrados na lista anexa à lei complementar que trata do ISS. O objetivo do presente trabalho é analisar a correta aplicação e a
incidência dos impostos nas operações mistas, que combinam serviços com fornecimento de mercadorias, especificamente, nos serviços de
composição gráfica e fornecimento de embalagens. Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, contextualizando com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores. Também foi adotada a metodologia descritiva, contextualizando o objeto em apreciação nesse trabalho com o prévio
conhecimento conceitual e da legislação pertinente para uma melhor compreensão do tema. Assim, inicia-se o trabalho abordando as normas
constitucionais e a legislação aplicáveis. Na segunda etapa se analisa, em sentido amplo, os institutos e conceitos de direito tributário relativos a
competência e incidência dos impostos. Após o estudo dos temas inicias, aborda-se na forma de cotejo analítico, o entendimento dos Tribunais
Superiores, levantando-se questionamentos a respeito da possível ofensa a constitucionalidade e risco de quebra do principio do pacto federativo.
O estudo justifica-se tendo em vista a ampla possibilidade de divergência jurisprudencial sobre o tema, com reflexos no subsistema jurídico do
Direito Tributário, o qual privilegia os princípios da segurança jurídica, legalidade e tipicidade. Além disso, a CRFB/88 ao delimitar de forma clara as
competências dos entes tributantes, confere, finalisticamente, a autonomia financeira indispensável para assegurar o equilíbrio das contas
públicas, parte essencial do federalismo fiscal. As tentativas dos Estados e Municípios de ampliar o campo constitucional de incidência do ICMS e
ISS originalmente previstos na CRFB/88 podem desequilibrar o sistema financeiro- tributário, indispensável para a manutenção do pacto federativo
entre os entes. Por fim, apresentar-se-á a conclusão de que é questionável considerar o tema pacificado e de aplicação direta, ante a permanência
de controvérsias judiciais que abarcam o tema. É de vital importância o enquadramento da atividade exercida pelo contribuinte diante a
especificidade do serviço e prover mecanismos para estabelecer parâmetros mais claros para prevenção de conflitos de competência entre os
entes federados.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo abordar a teoria da decisão e sua aplicabilidade nos juizados especiais cíveis, onde as audiências de instrução e
julgamento assim como os projetos de sentença são elaborados por juízes leigos, personagens cuja previsão legal se encontra no art. 98, I da
CF/88 e na lei 9.099/95. É de extrema importância tecer comentários acerca da teoria da decisão judicial uma vez que decidir é o ato judicial de
materializar o próprio direito e, o magistrado que julga precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre as suas convicções pessoais e a sua
obrigação como Estado. A decisão judicial possui três fases: a deliberação, a escolha e a execução, todas essas concretizadas em regra pelo
magistrado julgador do caso concreto. Nesse sentido, salienta-se que a teoria da decisão nada mais é do que o estudo da fase deliberativa. Ocorre
que, para alguns doutrinadores a essência da mencionada teoria vem perdendo força desde que com o advento da lei 9.0090/95 os juizados
especiais cíveis foram criados e com eles, a figura do juiz leigo passou a ter uma regulação mais especifica. Destaca-se que a referida lei surgiu com
o fito de desafogar o Poder Judiciário brasileiro e dar celeridade às causas de menor complexidade. Assim, faz-se necessário abordar a
constitucionalidade desta atribuição prevista em lei, tendo em vista que além dos membros do Poder Judiciário, são dotados de jurisdição apenas
os jurados no Tribunal do Júri e o Senado nos crimes de responsabilidade do Presidente e a ele conexos conforme previsão de nossa Carta Magna.
Cumpre informar que a denominação “juiz leigo” não tem por objetivo dizer que tais indivíduos não conhecem o direito, mas sim que não
possuem a função jurisdicional incumbida aos órgãos jurisdicionais. A problemática da pesquisa surge na medida em que muito embora poucas
doutrinas abordem o tema, pode-se dizer que a presença dos juízes leigos nos juizados especiais cíveis conduzindo audiências e fazendo projetos
de sentença é cada vez mais comum e tem por objetivo diminuir a morosidade processual seja por meio de acordos ou dos projetos mencionados
nas causas que versem sobre matéria de menor complexidade. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo a análise da interferência do
poder de decisão dos juízes leigos nos princípios do juiz natural e livre convencimento do juiz. A escolha do assunto para abordagem se justifica
pela necessidade buscar e discutir os limites do poder de decisão, a capacidade de conciliação e a fundamentação jurídica utilizada por estes que
contribuem para a efetividade da justiça. No que tange à elaboração do trabalho, importa mencionar que fora adotado o método qualitativo
através das técnicas da pesquisa documental por meio da análise de projetos de sentenças elaborados por juízes leigos e homologados por juízes
togados, em ações judiciais que tramitam nos juizados especiais da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com os depoimentos dos juízes togados, é
possível observar que número de aprovados em concurso público e dotados de jurisdição não acompanhou a inflação do Judiciário. Assim, pode-se
concluir que atualmente com a quantidade de demandas ajuizadas crescendo a cada dia sem que haja aumento de pessoal, a figura do juiz leigo se
torna imprescindível a fim de garantir não só o acesso à justiça, mas o acesso a uma justiça célere, que satisfaça aos anseios da sociedade. O juiz
leigo em nada afasta a teoria da decisão judicial do ordenamento jurídico pátrio sendo certo que nos casos em que não for possível o acordo, o
magistrado deverá ratificar ou elaborar a nova sentença para garantia da justeza da decisão prolatada.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Pós-graduação lato Sensu - Ciências Jurídicas

315

Titulo:

Prisão preventiva e fundamentação da decisão judicial

Autor(es) Alexandre Cesar Duarte de Mendonça
E-mail para contato: mendonca81@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Prisão preventiva, decisão judicial, fundamentação

316
IES: UNESA

RESUMO
Alguns afirmam que há muitas decisões judiciais mal fundamentadas. Corroborando isto, certo ministro do STJ chegou a afirmar, em voto, que
decide conforme sua consciência. Há, ainda, quem afirme que é recorrente as prisões preventivas serem decretadas sem qualquer apego à
fundamentação. Por isto, buscou a presente pesquisa, através do confronto de algumas decisões judiciais de 1ª instância (prática), com a teoria
(ciência) do direito, verificar a adequação ou não da fundamentação de cada decisão. Partindo-se para a pesquisa de campo, foram extraídas 15
decisões de prisão preventiva. Estas foram extraídas avaliando-se dentre as notícias institucionais do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, no ano de 2013, as que envolviam prisão. Esta seleção é qualitativa devido à relevância institucional que representaram ao serem
divulgadas. Selecionadas as decisões, buscou-se as bases teóricas a serem confrontadas, não somente através da doutrina (livros), mas também da
jurisprudência dos tribunais superiores. Verificou-se que para o decreto de prisão preventiva é necessária a observância dos princípios
constitucionais e das regras processuais penais. A Constituição brasileira traz como princípios a presunção de inocência, a necessidade de ordem
fundamentada da autoridade judiciária e a subsidiariedade da prisão cautelar. O Código de Processo Penal (alterado pela lei 12.403/11) também
traz regras a serem seguidas como: a observância da necessidade e adequação das medidas cautelares (dentre as quais a prisão preventiva) ao
caso concreto, subsidiariedade da prisão preventiva em relação às demais medidas cautelares, e a necessidade de fundamentação e motivação das
decisões. A fundamentação pode assentar-se na ordem pública (que não se pode confundir com clamor popular, nem serem alegadas
características do tipo penal em abstrato), na ordem econômica, na conveniência da instrução criminal, na garantia de aplicação da lei penal ou no
descumprimento de outras medidas cautelares. Há, ainda, a necessidade de motivar as decisões que decretam a prisão preventiva com elementos
do caso concreto, não se podendo valer de expressões genéricas ou apenas repetir os comandos legais. Estabelecidas as bases teóricas e
confrontando-as com as 15 decisões de prisão preventiva, verificou-se que apenas 3 (20%) cumprem requisitos mínimos de fundamentação.
Foram encontrados equívocos recorrentes, como a ausência de avaliação da subsidiariedade da prisão em relação às demais medidas cautelares e
a fundamentação com frases e expressões genéricas, que caberiam a qualquer outro processo. Em uma das decisões afirma-se que são adequadas
duas medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento noturno e monitoramento eletrônico), mas tendo em vista a dificuldade de fiscalização
(e, portanto, por absoluta ineficiência do Estado), o acusado deve ser preso preventivamente. Ainda, observou-se que nenhuma destas decisões
inadequadas foi alterada ou anulada por falta de requisitos ou falta de fundamentação, mesmo submetidas à 2ª instância, demonstrando
resistência em reconhecer a falha. Observa-se, assim, uma aproximação dos juízes com o Direito Penal do Inimigo, embora a Constituição
brasileira possua cunho garantista. Porém, este fenômeno também pode dar-se pelo heroísmo dos juízes nos casos midiáticos, enquanto pessoa
excepcional, pretende por seus méritos salvar o povo de uma crise extrema. Ocorre que quando os juízes decidem conforme suas consciências e
não conforme a ordem jurídica, os mesmos deixam de lado sua imparcialidade de julgadores, passando a partes interessadas no processo. Estas
decisões violam as garantias processuais constitucionais e constituem verdadeira presunção de culpabilidade e antecipação de pena. Porém, o
mais preocupante é que estas decisões (e principalmente a omissão das instâncias revisoras) representam, em seu conjunto, uma ameaça ao
estado democrático de direito.
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RESUMO
A pesquisa científica em andamento aborda a garantia da congruência entre a acusação e a sentença, analisando a identidade do objeto
processual no Processo Penal Brasileiro durante o desenvolvimento do item procedimental, e envolverá, também, um exame crítico das hipóteses
e procedimentos de emendatio e mutatio libelli, em que, a contrario sensu, o legislador disciplinou com exiguidade a alteração da imputação, seja
pela modificação da definição jurídica do fato ou da base fática veiculada na acusação, respectivamente, nos artigos 383 e 384 do Codex
processual penal. Para tanto, está em curso um estudo crítico-comparativo entre as disposições que regulamentam os procedimentos em epígrafe
no Código de Processo Penal de 1941, as alterações normativas advindas da edição da Lei 11.719 de 2008, bem como a disciplina prevista pelos
Projetos de Lei nº 7.987 e 8.045 de 2010, que visam à reforma do Código como um todo e, ainda, entre algumas notícias de Direito Comparado
sobre a disciplina do princípio da congruência e dos institutos aduzidos no bojo de alguns diplomas jurídicos alienígenas. A discussão tem inegável
relevância temática, pois, transcorridos quase trinta anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, persiste a dissonância entre as
motivações ideológicas que nortearam o Código de Processo Penal de 1941, cujas disposições tem evidente cunho inquisitorial, e a Carta Magna
brasileira, de essência democrática e garantista. Insurge, desta forma, o problema central da pesquisa em andamento, que se caracteriza pela
investigação se houve e, em que medida, a necessária reinterpretação das normas processuais penais à luz das garantias processuais e do sistema
acusatório sufragados com o advento da Constituição da República de 1988, a fim de se adequar a normatização da matéria aos ditames
consubstanciados na ordem constitucional vigente. Toma – se como ponto de partida uma definição da correlação entre acusação e sentença
como a preservação da identidade jurídica da exposição do fato imputado na acusação e do fato descrito na sentença prolatada pelo juiz,
congruência esta que visa a resguardar o direito de informação e de reação efetiva daquele indivíduo sujeito à persecutio criminis estatal. Neste
sentido, tendo em vista a relação entre as garantias processuais constitucionais, de eficácia plena, ao contraditório, destacando-se a necessidade
de sua aplicação também em relação às questões de direito e não somente às questões fáticas, à ampla defesa, os princípios da ação e acusatório,
aquelas como consectários lógicos deste último, e a garantia da correlação entre acusação e sentença, parece acertado vislumbrá-la como de igual
extração constitucional. Trabalha-se com a hipótese de que conjugando – se a separação das funções propostas no sistema acusatório às demais
cláusulas mencionadas depreende – se que o juiz somente poderá julgar nos limites da imputação veiculada pela parte acusadora. Ao se
estabelecer esta premissa torna – se inafastável uma regulamentação infraconstitucional dos procedimentos de emendatio libelli e mutatio libelli à
luz destas garantias, devendo o legislador, por conseguinte, conferir-lhes efetividade e não contrariá – las no seu âmago. No estudo, aplicar-se-á
como metodologia a revisão bibliográfica e a revisão comparativa de disciplinas jurídicas atinentes à temática. Nesta etapa do desenvolvimento da
pesquisa científica, pode-se inferir, como conclusão provisória, que o legislador reformista pátrio ainda tem se mostrado tímido nas mudanças
efetuadas, o que redunda em uma revisitação das normas disciplinadoras de tais procedimentos muito aquém do almejado, pois, mesmo que se
tenha tentado dar ao Código de Processo Penal tons democratizantes, no seu recôndito permanece o espírito da inquisitorialidade e da sujeição
do acusado, sendo imperiosa a ruptura de tais paradigmas para que consagre, de fato, um Processo Penal Constitucional.
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RESUMO
Tratar de política pública é falar de uma ciência relativamente recente, porém não de um assunto novo. Desde os seus primeiros passos muito se
falou sobre esse tema. Diversos conceitos e inúmeras concepções surgiram. Certo é que a política pública passou a ser uma diretriz elaborada para
enfrentar um problema público, logo, um desafio de magnitude social. Em outras palavras, a política pública é vista como sendo tudo o que os
governos escolhem fazer ou deixar de fazer ou, em outra banda, envolve ela o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o
governo em ação e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. Percebe-se, com isso, que a
política pública tanto pode servir para impulsionar o governo, colocando-o em ação, quanto pode ser utilizada para analisar o resultado dessa ação
(política pública implementada), ofertando, se for o caso, mudanças de rumo e curso. Isto é, identificado o problema, formada a agenda,
formuladas as alternativas, tem-se o momento de se tomar a decisão e, por consequência, de implantar a política pública. É neste estágio – o de
implementação – que se encontra a política pública ambiental envolvendo o princípio do poluidor pagador, medida prevista inicialmente no artigo
4º, inciso VII da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e, mais recentemente, na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, conforme se observa em seu artigo 6º, inciso II. Voltando-se para a sua ótica internacional, os
primeiros contornos ao princípio do poluidor pagador foram conferidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), conforme Recomendação C(72) 128, de 26 de maio de 1972, que fez constar o fato de que o poluidor deve suportar as despesas das
medidas decididas pelas autoridades públicas para assegurarem um ambiente num estado aceitável, isto é, os custos destas medidas devem se
refletir no custo dos bens e serviços que causam poluição seja na produção, seja no consumo. Observa-se, assim, que a política pública ambiental
que instituiu a figura do princípio do poluidor pagador possui em suas origens o foco na internalização das externalidades negativas. Dizendo de
outra forma, aqueles que utilizarem em seu processo produtivo recursos ambientais devem internalizar esses custos, refletindo-os no sistema de
preços, pois, se assim não for, o mercado não será capaz de aferir qual o grau real de escassez daquele recurso. Percebe-se, portanto, que o
governo foi posto em ação no momento em que passou a incorporar no ordenamento jurídico pátrio o que seria o princípio do poluidor pagador
internacionalmente desenvolvido e instituído. Agora, mais de quatro décadas de sua primeira previsão internacional e mais três décadas de sua
absorção pioneira via Política Nacional do Meio Ambiente, deve-se analisar como essa política vem sendo percebida e, especialmente, aplicada, e,
se for o caso, propor ajustes de em sua rota. Esta análise, in itinere, faz perceber que a jurisprudência pátria (equivocadamente, ao que tudo
indica) conecta o princípio do poluidor pagador e o instituto da responsabilidade ao abordar claramente de reparação e indenização de dano
concreto (postura repressiva). Por outro lado, o Tribunal de Justiça da União Europeia valoriza o princípio como instrumento que objetiva afastar o
ônus do custo econômico dos ombros da coletividade, direcionando-o sobre o utilizador dos recursos (postura preventiva). Percebe-se, com isso, a
necessidade de ajustes, especialmente para que o princípio do poluidor pagador seja efetivamente aplicado como mecanismo econômico capaz de
impedir o desperdício de recursos ambientais e não como instrumento de reparação ou recuperação de um ambiente já danificado, situação que
envolve o instituto da responsabilidade.
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RESUMO
O presente trabalho está sendo desenvolvido por estudantes e professores da área do Direito, dentro da favela de Rio das Pedras na zona Oeste
do Rio de Janeiro, que, desde 2014, vem passando por um processo de regularização do fornecimento de energia elétrica pela Light. Tal processo,
ainda em andamento, tem se dado por regiões, aproveitando a divisão dos “bairros” comumente utilizada pelos moradores, e objetiva a instalação
de relógios nos prédios acabando com a distribuição clandestina de energia através dos conhecidos “gatos de luz”. O problema principal da
pesquisa é analisar na prática como se tem dado o fornecimento desse serviço público essencial, no âmbito de uma favela, onde observa-se uma
cidadania vulnerável exercida dentro de um contexto de informalidade, a margem da atuação do poder público. O principal objetivo está
consubstanciado na identificação das dificuldades enfrentadas, tanto pela concessionária quanto pelos usuários, advindas justamente desse
contexto de informalidade e de falta de urbanização, observado em áreas favelizadas, fornecendo material para viabilizar futuras políticas públicas
que, considerando as peculiaridades encontradas no interior das favelas, consigam fornecer serviços públicos de qualidade as mais de 11.425.644
(onze milhões quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro) pessoas que moram em comunidades no Brasil. A metodologia
aplicada é a pesquisa de campo, que permite a observação participante, por meio da abordagem in loco que possibilita a efetivação de
interlocuções bem como estudos de casos e, através de uma perspectiva indutiva, avaliar a experiência dos moradores com o novo sistema de
fornecimento de energia. A pesquisa, ainda em andamento, demonstra preliminarmente, que já foram constatadas algumas dificuldades, como
por exemplo, a falta de um endereço formal, que não permite que as ruas tenham CEP, o que, associado ao sistema informal de locações lá
estabelecido, cuja ausência de burocracia gera uma grande mobilidade social no interior da favela, tem tornado a entrega das contas de consumo
de energia inviável. Outra dificuldade observada é a exigência de apresentação de contrato de locação escrito, com firma reconhecida, para
realizar a mudança de titularidade da conta de luz junto à concessionária, tal exigência torna referida mudança inviável, haja vista que conforme já
mencionado os contratos de locação no interior da comunidade dão-se de forma verbal. Desta forma, a solução encontrada tem sido a
manutenção da titularidade no nome do proprietário, em que pese tratar-se de conta de consumo e não de obrigação “propter rem”, devendo
este cobrar do inquilino no ato da entrega das chaves, um valor a título de caução, para o caso de o inquilino ao sair do imóvel deixando contas em
aberto.
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RESUMO
Este estudo objetivou analisar o instituto jurídico da regularização fundiária de interesse social, em propriedades públicas ou privadas, disciplinada
pela Lei nº 11.481/2007, para os bens imóveis da União, e, posteriormente, pela Lei nº 11.977/09 (Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV),
para as demais áreas. É um instrumento essencial de garantia à efetivação do direito humano e fundamental à moradia digna e adequada. O
objetivo da pesquisa foi demonstrar o direito à moradia adequada como direito humano consagrado nos tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário, assim como, sua positivação no ordenamento jurídico interno como direito fundamental social e
indispensável à dignidade da pessoa humana. Buscou-se demonstrar ainda, que a efetivação do direito à moradia é de responsabilidade de todos
os entes federados, devendo ser implementada através de planejamento estratégico de políticas públicas efetivas, utilizando-se dos instrumentos
jurídicos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, os instrumentos da regularização fundiária de interesse social que consiste
num conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com vistas à regularização de assentamentos irregulares ocupados,
predominantemente, por famílias de baixa renda e à 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, no intuito de alcançar,
consequentemente, o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa
Brasileira, que entre outros, consiste na construção de uma sociedade livre, justa e solidária; erradicação da pobreza e da marginalização; redução
das desigualdades sociais e regionais; e, na promoção do bem de todos, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação. Destarte, analisouse o programa “Papel Passado” do governo federal e sua efetividade no que tange ao seu objetivo geral de fornecer apoio técnico e financeiro, sob
a lógica da cooperação federativa aos demais entes, principalmente, aos municípios, responsáveis pela execução das políticas públicas urbanas.
Utilizou-se do método de pesquisa teórico-dogmática, exploratório e explicativo, adotando-se uma pesquisa jurídica e social de natureza aplicada,
qualitativa e quantitativa, com técnica de coleta e análise, documental e bibliográfica. Constatou-se, que apesar dos instrumentos jurídicos
disponibilizados no ordenamento jurídico brasileiro, este processo de implementação ainda é muito lento, deixando aproximadamente 12 milhões
de brasileiros às margens de uma moradia digna e adequada. A principal dificuldade é orçamentária, segundo os municípios, diante de tamanha
responsabilidade atribuída pelo constituinte de 1988 sem a contrapartida financeira para cumpri-las. Portanto, são os demais entes também,
responsáveis por este histórico problema, e devem promover planos e programas de apoios aos municípios. Entretanto, ao analisar o programa
“papel passado” do governo federal, infelizmente, constatou-se sua total ineficácia dentro do que se propõe. Verificou-se que o programa não é
contínuo, ocorrendo apenas no período de 2 em 2 anos, quando o correto é uma política pública de apoio permanente; o índice de aprovação das
propostas de parcerias é muito baixo apenas 3% do total (de 2.670 apresentadas, nos últimos seis anos, apenas 86 foram aprovadas); excesso de
burocracia, pois além da apresentação de proposta por meio do Sistema - SICONV, é exigido o envio de Carta-Consulta ao Ministério das Cidades,
para cada área a ser contemplada no projeto de regularização, o que em regra, não se exige para outros programas; e ainda, demasiados atrasos
nas transferências dos recursos, 80% dos municípios, que conveniaram em 2013, não receberam o repasse de recursos até o momento.
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RESUMO
Com o desenvolvimento acelerado e o advento das sociedades de massas, a partir da metade do século XIX, as contendas sociais se tornaram mais
comuns, afetando não só a esfera individual, mas toda a coletividade, o que exigiu do Estado Contemporâneo a criação de um novo aparato
processual para tutelar esses novos direitos de caráter coletivo, as denominadas ações coletivas. Ora, o modelo individualista do Estado Liberal,
predominante à época, em que o indivíduo era o centro das atenções e ao Estado apenas se solicitava uma conduta negativa, tornou-se
insuficiente e inadequado para resolver os problemas modernos. Com o passar do tempo, esse novo instrumento jurídico – ação coletiva – foi
alçando novos horizontes, abarcando cada vez mais a tutela de direitos metaindividuais, revelando-se uma poderosa ferramenta de pacificação
social, de maneira a contribuir para um judiciário mais célere e econômico, além de evitar a reprodução numerosa de processos e a possibilidade
de soluções singulares e contraditórias. Nesse cenário, são desenvolvidas importantes legislações no País, como a Lei da Ação Popular (Lei nº
4.717/65), Lei da Ação Civil Pública (7.347/85), Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). No entanto, a escolha feita pelo conjunto
normativo pátrio foi de atribuir apenas ao polo ativo a condução judicial dos interesses metaindividuais. O legislador não contemplou a
possibilidade de que o grupo pudesse vir a ser vinculado a decisões contrárias aos seus interesses, por continuar considerando a coletividade como
eterna vítima, a necessitar de constante amparo. Face ao silêncio legislativo, defende-se, com base na experiência jurídica das defendant class
actions do direito norte-americano, a admissibilidade das ações coletivas passivas no direito brasileiro. De fato, a utilização do direito comparado é
extremamente enriquecedora para as pesquisas e contribui diretamente para o aperfeiçoamento do direito nacional. Contudo, não se pode pegar
o que foi “inventado”, idealizado pelo sistema da commom law e simplesmente recortar e colar em um sistema que vive sob o manto da civil law,
são necessárias alterações, modificações, aperfeiçoamentos. O direito é um saber local, pois é fruto da cultura humana, de dado local,
determinada época e orientado para prover as necessidades da sociedade que o criou. Assim, é necessária uma reforma legislativa que delimite
cuidadosamente os contornos e o procedimento, criando um sistema adequado para tutelar as demandas coletivas passivas, em garantia à
inafastabilidade da prestação jurisdicional, ao devido processo legal e à segurança jurídica. No particular, destaca-se a iniciativa do código modelo
de processos coletivos para Ibero-América e dos recentes anteprojetos de código brasileiro de processo coletivo da USP e UERJ/UNESA, por
abordarem e apresentarem propostas relacionadas às demandas coletivas passivas. Desta forma, nesse trabalho não se pretende negar a
admissibilidade das ações coletivas passivas, posto que o controle da coletividade tem se revelado uma necessidade premente na realidade social,
mas discutir propostas para superar as problemáticas processuais em torno de sua aplicação no direito brasileiro. Para tanto, esta investigação foi
elaborada com base em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, por intermédio da literatura especializada nacional e estrangeira.
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RESUMO
Este trabalho visa apresentar o tema jurisdição voluntária extrajudicial explorada pelo ângulo de administração de conflitos utilizando a inovação
trazida pelo Novo Código de Processo Civil: a Usucapião Extrajudicial. A pesquisa será ensaística sobre a jurisdição voluntária extrajudicial na
perspectiva da desjudicialização de matérias que não necessitam de cunho decisório jurisdicional. Jurisdição Voluntária Extrajudicial é o
procedimento utilizado pela Lei 6.015/73 e por todos os atos efetuados nas Serventias Extrajudiciais. Quando é constatado que um direito pode
ser efetivado sem a necessidade de decisão jurisdicional, cabe a desjudicialização da matéria a fim de que no judicial restem apenas as questões
que possuem lide sobre o direito a ser pretendido e as questões difíceis. Casos que necessitem de um conciliador podem ser efetivadas pela via da
Jurisdição Voluntária Extrajudicial posto que o titular da Serventia detém a função de pacificador social de conflitos devendo prevenir que lides
cheguem ao judiciário. Para o desenvolvimento dessa pesquisa será utilizada como metodologia a pesquisa doutrinária por meio da observação,
descrição e apropriação dos conceitos em pesquisa fundada em bibliografia de livros, artigos de revistas jurídicas, algumas reportagens e artigos
de sites jurídicos e de associações de notários e registradores, pois a Usucapião Extrajudicial é um procedimento de jurisdição contenciosa a ser
efetivado pela jurisdição voluntária extrajudicial. Num primeiro momento será feito um estudo doutrinário sobre a Jurisdição Voluntária com
ênfase na Jurisdição Voluntária Extrajudicial. Será trabalhado a base desse instituto descrevendo desde a doutrina de Chiovenda e Carnellutti até a
recepção pela doutrina brasileira sobre esse tema. Num segundo momento da pesquisa, haverá a descrição do artigo que integrá a Lei 6.015/73
trazidos pelo Novo Código de Processo Civil indicando onde a lei inovou auxiliando a desjudicialização deste procedimento e onde falhou
acarretando a judicialização em demasia, pois não observou, na construção do texto legal, o modelo da Retificação Administrativa, desjudicializada
em 2004. Objetiva-se construir um estudo comparativo entre o instituto na teoria e seu possível uso na prática. Pretende-se responder a pergunta:
houve a desjudicialização de fato ou continua um instituto de teoria? O problema a ser trabalhado será como a doutrina percebe a questão da
desjudicialização da Jurisdição Voluntária e Contenciosa do Código de Processo Civil; como ela compreende a Jurisdição Voluntária fora do
processo. A justificativa do trabalho se encontra no movimento iniciado em pela lei 8.560/92 que admite o reconhecimento de paternidade
diretamente no cartório e vem evoluindo, passando pelo divórcio e inventário extrajudicial até culminar na Usucapião Extrajudicial. Há muitos
estudos sobre a positividade desta desjudicialização, mas há poucos sobre a possibilidade de se desjudicializar outros assuntos. Como a pesquisa
se encontra em andamento, só há resultados preliminares que foram verificados de acordo com a análise do texto jurídico pela descrição
exploratória e observativa da doutrina percebendo-se que na construção do texto jurídico sobre a Jurisdição Voluntária, houve a necessidade de
recorrência, taxonomia e argumento de autoridade, sendo esses elementos recorrentes como forma de validar o texto jurídico. Assim, trazer essa
opção de administrar conflitos no Extrajudicial é preparar a sociedade brasileira para amadurecer como cidadãos que resolvem seus conflitos de
forma civilizada assumindo os riscos das escolhas, deixando para o Judiciário apenas as escolhas difíceis. Será uma tentativa de demonstrar a
capacidade de conciliar que cada cidadão possui, necessitando de um mediador, não de um impositor de posição, como é o caso do juiz
atualmente.
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RESUMO
A pesquisa científica em andamento aborda a evolução do tratamento legal conferido ao terrorismo no ordenamento jurídico brasileiro e
ambicionará, ainda, um exame crítico acerca das dificuldades enfrentadas em sua conceituação e da inexistência de um tipo penal que promova a
criminalização da prática terrorista na legislação pátria, não obstante as menções ao terrorismo em disposições da Constituição Federal de 1988 e
na legislação infraconstitucional, bem como a assunção de compromissos internacionais relacionados à prevenção e à repressão da conduta
criminosa supramencionada. Uma das principais aflições contemporâneas é a guerra ao terror, nesta perspectiva, o terrorismo tem despertado a
preocupação da comunidade internacional como um todo o que ensejou, nos últimos anos, a reforma em legislações penais e processuais penais
de diversos países. Na contramão dos esforços internacionais quanto à persecução da prática terrorista, o legislador brasileiro vem se mostrado
tímido quanto ao tratamento do tema, ainda que se possa alegar que o país não tenha sido alvo de atentados terroristas nas últimas décadas. Com
a promulgação da Constituição da República de 1988, que dispôs em seu artigo 4º, inciso VIII, o repúdio do Estado Democrático Brasileiro ao
terrorismo e ao racismo e em seu artigo 5º, inciso XLIII, uma disciplina mais gravosa ao terrorismo, como um dos crimes assemelhados aos
hediondos, tornou-se evidente o comprometimento do legislador constituinte com a prevenção e punição dos atos terroristas. No entanto,
transcorridos quase trinta anos de promulgação da Carta Magna e, tendo em vista que toda a legislação infraconstitucional em vigor relacionada
ao tema se limitou a mencionar a expressão terrorismo e outros vocábulos análogos sem que houvesse o cuidado de defini-lo ou tipificá-lo
especificamente, a discussão que se propõe assume indubitável relevância temática. Desta forma, o problema central da pesquisa em curso
consiste na investigação quanto à necessidade de uma tipificação específica do terrorismo na ordem jurídica nacional, de que forma e em que
medida deve ocorrer tal criminalização sem que, contudo, esta se caracterize como mero instrumento de perseguição política a eventuais
manifestações de oposição ao governo e haja uma restrição indevida dos direitos e garantias individuais de extração constitucional. Trabalha-se
com as hipóteses de que a criminalização das condutas terroristas se faz necessária, todavia, o legislador brasileiro, tem se preocupado
preponderantemente em utilizar a tipificação do terrorismo e a restrição a direitos individuais e a garantias processuais advindas de sua prevenção
e punição como mecanismos de repressão em situações de dissenso político, em detrimento da supressão da lacuna legal quanto ao tema
determinada pelo comando constitucional; tem preferência pela normatização através de legislação extravagante, como técnica legislativa capaz
de conferir um tratamento especialmente oneroso a um crime e, eventualmente, atentatório aos direitos e garantias fundamentais e, por fim,
almeja a regulamentação da conduta sem a análise detida que esta merece por sua especificidade e gravidade. Aplicar-se-á como metodologia a
revisão bibliográfica e uma revisão cronológica de disciplinas jurídicas e projetos de lei atinentes à temática. Nesta etapa do desenvolvimento da
pesquisa científica, evidencia-se, como conclusão provisória, a ratificação das hipóteses iniciais do trabalho, o que se pode verificar pela opção do
legislador, na ampla maioria dos projetos de lei relacionados ao tema em tramitação no Congresso Nacional, pela descodificação como técnica
legislativa e pela a inflação de projetos de lei propostos, alguns em regime de tramitação especial, sob a alegação da iminência da Copa do Mundo
da FIFA de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no país, mas que, no entanto, parecem pretender uma resposta penal mais gravosa às manifestações
sociais que se intensificaram nos anos de 2013 e 2014.
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RESUMO
As Audiências Públicas (AP) no Supremo Tribunal Federal (STF) foram instituídas pelas Leis 9.868/99 e 9.882/99 e dez anos depois regulamentadas
pelo Regimento Interno do STF. A legislação estabelece que as AP possam ser requisitadas quando houver a necessidade de esclarecimento de
matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos. Nesses casos, a obtenção de esclarecimentos de
outras áreas do conhecimento será crucial para a tomada de decisão. Isso porque, a competência epistêmica da Corte para deliberação é
substancialmente reduzida em controvérsias que demandam uma expertise alheia. O tema desta pesquisa é a natureza do instituto da AP no STF.
O problema identificado é a distorção da natureza do instituto pela prática deste Tribunal. Esta pesquisa objetiva determinar como o STF utiliza as
AP e, mais especificamente, qual é o papel desempenhado pelos participantes. A hipótese levantada é: o instituto das Audiências Públicas foi
distorcido pela práxis do Supremo Tribunal Federal para servir a interesses políticos, além de epistêmicos. A metodologia empregada envolve um
estudo empírico da jurisprudência do STF, tendo como foco os despachos convocatórios, vídeos e notas taquigráficas das AP convocadas e/ou
realizadas, além de uma análise dos votos dos ministros do STF quando disponível. Quanto aos resultados até agora obtidos, destacam-se os
seguintes: ao mesmo tempo em que os ministros fazem referência ao papel de legitimidade democrática das AP, eles não comparecem às
audiências – o número máximo de ministros presentes em uma audiência é três – e não permitem o debate ou contraditório entre os
participantes; os ministros parecem confundir os papéis dos participantes de AP e amici curiae, fazendo com que na prática ambos exerçam
funções sobrepostas; não há critérios claros e unificados para a (in)admissão de participantes; observa-se que grande parte dos participantes das
AP tem perfil político ou jurídico, sendo leigos na área técnica que supostamente seria esclarecida; e, por fim, verifica-se que os ministros
frequentemente não citam em seus votos as informações que foram apresentadas em AP, e que este número de citações é ainda menor quando o
Ministro não convocou e/ou esteve presente. Os dados até agora levantados permite concluir que o instituto não corresponde, na prática, ao
papel que lhe foi atribuído pelo legislador, servindo mais a uma retórica de abertura democrática do Tribunal do que a uma efetiva preocupação
com o esclarecimento de aspectos fáticos relativos aos casos a serem julgados. Esta pesquisa visa, portanto, a contribuir de forma original para a
compreensão e utilização adequada do instituto.
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RESUMO
A presente pesquisa estuda com problema: as dificuldades para a efetivação dos benefícios fiscais ao portador de deficiência.Foram traçados os
seguintes objetivos: analisar a ordem jurídica nacional que regula os benefícios fiscais do portador de deficiência; estudar os direitos do cidadão e
os mecanismos previstos nas Leis Nacionais, Tratados e Convenções Internacionais para flexibilizar as políticas públicas ao portador de deficiência;
demonstrar que ainda se faz necessário inovações legislativas para resguardar o atendimento aos direitos à igualdade ao portador de deficiência.
Foram utilizados como método: análise da Constituição Federal de 1988 e das leis infraconstitucionais; Convenção da ONU; Declaração de Direitos
de 1689, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; pesquisa da
jurisprudência relativa às questões sobre benefícios fiscais ao portador de deficiência. Como resultados verificou-se que atualmente os incentivos
fiscais dos deficientes e portadores de deficiência crônica correspondem a desoneração dos pagamentos de impostos por meio da isenção do IPI,
IOF e ICMS. A concessão dos benefícios está vinculada à condição física do beneficiário. O benefício fiscal do IPI é destinado aos portadores de
deficiência física, visual, mental severa, ou autistas, podendo também ser beneficiado os portadores de câncer. A isenção do ICMS deverá ser
transferida ao adquirente do veículo pela concessionária do veículo, mediante redução no seu preço. Em relação à deficientes físicos ou mentais,
as despesas empregadas na sua instrução podem ser deduzidas como despesas médicas, que não são limitadas pelo teto. A dedução de despesas
de instrução de deficientes como despesas médicas é condicionada à existência de laudo médico atestando o estado de deficiência e à
comprovação de que a despesa foi efetuada em entidade destinada a deficientes físicos ou mentais. Os direitos e as garantias do deficiente e do
portador de doença crônica vivem um dos mais importantes momentos de mudanças. Ainda que existam as crises internacionais, o Brasil emergiu
de décadas de pobre desempenho econômico para se tornar uma economia forte e competitiva dentro de um mundo globalizado. As constantes
alterações legislativas fazem com que os portadores de doenças graves e seus representantes legais desconheçam quais são os direitos ou
benefícios que podem contribuir para melhorar sua condição de vida, bem como, indiretamente, dos responsáveis diretos por cuidar destes
doentes. As ações afirmativas ao efetivarem o Principio da Igualdade, promovem ações e políticas públicas que melhoram as condições dos
desiguais. Neste sentido, as ações afirmativas se enquadram numa perspectiva de busca por remediar as desigualdades existentes na sociedade.
Ocorre que, a sua utilização é emblemática e serve de modelo para outras tentativas de correção de distorções injustas aos que possuem
limitações, como os deficientes e os portadores de doenças crônicas. A legislação não fixa quais os requisitos para o gozo da isenção, sendo
possível que a Administração Fazendária deixe de conceder a desoneração ante a ausência normativa. Ainda que estejamos em um bom momento
para a implementação dos benefícios fiscais, das ações afirmativas e demais tentativas de promover a igualdade entre os cidadãos, ainda se fazem
necessárias inovações legislativas para dar efetividade na sua implementação, e fazer com que o deficiente consiga vencer as inúmeras obrigações
acessórias a eles exigidas. Estas obrigações acessórias se contrapõem aos direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e em normas
infraconstitucionais, logo, não podem ser barreiras intransponíveis para que tais direitos cheguem aos seus merecedores destinatários: os
deficientes.
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RESUMO
O presente resumo é resultado de pesquisa em andamento, no nível de pós-graduação, que tem por escopo investigar o emprego, por parte dos
tribunais brasileiros, em especial o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da chamada jurisprudência defensiva em relação a causas
judiciais versando sobre relações consumeristas. O fenômeno que vem sendo chamado de “jurisprudência defensiva” diz respeito à prática
observada de formular entendimentos jurisprudenciais que acabam funcionando como barreiras à análise do mérito dos recursos, em razão de
uma excessiva rigidez no exame dos seus requisitos de admissibilidade. Para o tribunal, ela parece ter o objetivo de controlar o número de
recursos a serem apreciados. Para os jurisdicionados, vai impactar negativamente no exercício do direito de recorrer, extensão do direito de ação.
Trata-se da racionalização imoderada das atividades exercidas pelo Poder Judiciário, rejeitando a repetição de demandas em busca de eficiência,
mas que acaba restringindo, em certo sentido, o acesso ao Judiciário. A pesquisa a que se refere o presente resumo parte da constatação de que a
jurisprudência defensiva tem acontecido também no campo do direito material, especialmente no que toca os pleitos indenizatórios por danos
morais. Esse fenômeno vem sendo verificando, especialmente, nas repentinas mudanças de entendimento a respeito dos casos repetitivos em que
uma indenização, em tese, seria ou não devida, descuidando também do chamado aspecto “punitivo e pedagógico” da reparação. A pesquisa vem
sendo realizada por meio de análise de casos concretos, exame de autos processuais, entrevistas e observações. Trata-se, portanto, de pesquisa
empírica etnográfica cujos resultados, assim se pretende, poderão dialogar ou serem contrastados com a legislação vigorante e decisões
jurisprudenciais recentes. Embora se trate de pesquisa ainda em andamento já foram identificadas, por exemplo, diversas matérias que
inicialmente, no tribunal pesquisado, seriam ensejadoras de condenação por danos morais e, mais tarde, passaram a ser consideradas apenas
“mero aborrecimento”, ao lado da alteração de entendimentos sobre requisitos de admissibilidade recursal, cada vez mais exigentes. Um exemplo
concreto seria a modificação de posicionamento de turmas recursais cariocas sobre o fato de ser ou não ilegal a cobrança de certas tarifas
contratadas no momento da concessão de empréstimos bancários, como a chamada tarifa de cadastro, e a possibilidade, em tese, dessa cobrança,
se considerada indevida, gerar ou não o direito ao pagamento de uma reparação ao consumidor lesado. O entendimento a esse respeito
modificou-se recentemente, em desfavor dos consumidores. Isso leva a refletir que a celeridade ilusória objetivada neste “ativismo judicial
processual”, além de não resolver o gargalo do crescimento do número de ações, prejudica ainda mais o jurisdicionado – já lesado, em tese, na
relação de consumo – menosprezando as condenações por danos morais em sede consumerista. No prolongamento da pesquisa pretende-se
identificar, classificar e comentar, à luz dos princípios processuais e direito consumerista, decisões do TJERJ representativas dessa tendência
jurisdicional.
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RESUMO
O presente trabalho visa abordar o tema dos sistemas mistos ou híbridos e a teoria dos precedentes no âmbito do Direito Constitucional
comparado, em especial quanto aos casos peculiares da África do Sul, do Canadá e do Brasil. É crescente o entendimento que em certos lugares, a
interpenetração entre as famílias jurídicas se transformou no chamado mixed legal systems, ou seja, um sistema legal misto. Tal perspectiva,
contudo, não é unanime, tendo em vista que diversos autores costumam falar em permanência das muitas diferenças entre os sistemas de
Common Law e os de Civil Law, embora aceitem que os sistemas tenham se aproximado ao longo da história. Desde o início, deve-se deixar bem
claro do ponto de vista metodológico que aproxima o tema de uma teoria do Estado e da decisão, diferentemente do que havia antes. A pergunta
que se põe é se o Brasil pode ser considerado um país de um sistema misto ou híbrido, entre o Common Law e o Civil Law, bem como se o sistema
misto atenderia os anseios de produção tecnológica brasileira. Para isso, a proposta será analisar a experiência da África do Sul e do Canadá
quanto sistemas mistos. Busca-se, portanto, verificar a hipótese de que o Brasil tem se tornado um sistema com influências do Common Law e do
Civil Law dentro de uma perspectiva do Direito comparado, cotejando-a com a crise na produção de tecnologias para solução de problemas que
vão impactar profundamente na teoria da decisão do Direito brasileiro e na teoria constitucional. Em primeiro lugar, dar-se-á atenção à existência
de experiências relacionadas ao modelo misto de sistema jurídico e a sua relação, mesmo que por contraste, com o Direito brasileiro. Tal desafio
deve perpassar: análise das características desses sistemas, aprofundamento da lógica dos precedentes, estruturação da teoria institucional e
constitucional dos sistemas mistos, e a problematização da produção teórica brasileira e sua relação com o desenvolvimento. Utilizou-se, ademais,
da pesquisa qualitativa com utilização da revisão bibliográfica como instrumento de essencial importância para a pesquisa. Quanto à utilização de
Direito comparado, vale ressaltar como deve ser feita essa abordagem. O Brasil não é, ainda, um país de sistema misto. Na comparação com
países de sistemas descritos como mistos, podemos observar características demasiadamente específicas e únicas, não presentes no Brasil. Há,
contudo, indício de que isso possa acontecer. A produção tecnológica universitária não consegue produzir uma tecnologia consistente com a
necessidade brasileira e para os problemas brasileiros. Olhamos pouco para nossos problemas internos e, quando olhamos, não conseguimos
construir uma teoria consistente, importando precedentes sem utilização dos métodos corretos de Direito comparado.
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RESUMO
O presente artigo visou um estudo sobre a utilização da Teoria dos Direitos Fundamentais do filósofo Robert Alexy no Supremo Tribunal Federal,
tomando como enfoque o julgamento do Habeas Corpus (HC) nº HC 89544/RN, de relatoria do Min. Cezar Peluso, julgado em 14/04/2009
(informativo nº 542). A pesquisa aborda o choque existente entre o princípio constitucional da soberania dos veredictos do tribunal do júri e o do
devido processo legal, à luz da proibição da reformatio in pejus indireta num segundo julgamento do acusado no Tribunal do júri, por anulação do
primeiro, realizando uma análise de valores envolvidos. Buscou-se uma explanação da teoria dos princípios do filósofo Robert Alexy, com enfoque
especial à máxima da proporcionalidade, analisada em suas três máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito. A vista disso, o principal objetivo da pesquisa foi verificar se a teoria de Alexy é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. A metodologia
adotada foi o estudo aprofundado de diversos artigos científicos, a jurisprudência da Suprema Corte e livros de renomados doutrinadores
especializados no tema. Através desta análise, foi possível apontar como resultado que o Direito está em constante mutação, e que, em se
tratando de normas jurídicas, sobretudo de princípios constitucionais, nada pode ser tido como definitivo, pois as normas devem adequar-se às
pessoas e às evoluções da sociedade. Sendo assim, estabelecer como regra a garantia da soberania dos veredictos do júri significaria por violar o
direito a plenitude de defesa, e ainda violar o direito a liberdade e a presunção de inocência. Foi possível chegar a conclusão de que em se
tratando de um conflito de princípios constitucionais, é necessário que seja realizado um sopesamento dos direitos envolvidos para fim de se
encontrar o princípio de maior importância no caso concreto, realizando uma harmonização dos princípios constitucionais em conflito, em
sintonia a unidade da constituição, restando claro que não existem direitos absolutos, ainda que previstos na Carta magna.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito

323

Titulo:

O direito à vida e à saúde do portador de doença crônica grave e a política pública de acesso aos medicamentos
inovadores

Autor(es) DRUMOND, Sybelle Luzia Guimarães Drumond
E-mail para contato: sybelle.drumond@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Dreito à vida, Direito à saúde, Políticas Públicas, Acordo TRIPS

324

IES: ESTÁCIO ATUAL

RESUMO
Esta pesquisa apresenta como problemática: O direito à vida, o direito à saúde do portador de doença crônica grave que necessita de
medicamentos inovadores para sua sobrevivência. Tem como objetivos: Analisar a ordem jurídica nacional e internacional, os direitos à vida e à
saúde; Estudar os direitos do cidadão e os mecanismos previstos nas Leis Federais, Tratados e Convenções Internacionais para flexibilizar as
políticas públicas em saúde; Incentivar pesquisas para o desenvolvimento de medicamentos nacionais contra doenças crônicas progressivas;
Demonstrar a possibilidade do uso da flexibilização do Acordo TRIPS na internação de medicamentos no Brasil. Como método foi utilizado: Análise
da Lei da Propriedade Industrial, da Constituição Federal de 1988, da Convenção da União de Paris, do Acordo sobre Aspectos de Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio; Estudo da legislação nacional sobre direito à vida e à saúde, da Declarações Internacionais, da
Declaração de Direitos de 1689, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, Declaração de Doha de 2001; Pesquisa da Jurisprudência relativa às questões de saúde pública. Aponta-se como resultado que o direito à
saúde não deve ser limitado pelo Estado, pois está diretamente ligado ao direito à vida. A Organização Mundial da Saúde revela que o atual
governo brasileiro tem uma participação aquém de suas necessidades e possibilidades de financiamento à saúde. Ainda que se tenha deixado de
investir o total do orçamento previsto, com apenas 50% em 2012 e 60% em 2013, ano após ano, o Ministério da Saúde assegura que haverá
manutenção da aplicação integral da meta prevista no orçamento. A EC 29 exigiu investimentos em saúde pela União em 12% da arrecadação
tributária, o que incrementou dos recursos em saúde na ordem de 3,4 vezes o patamar anterior. No entanto, ainda são necessárias ações
preventivas de continuidade no financiamento da assistência a saúde. Conclui-se que a Constituição Federal de 1988 realmente conquistou força
normativa e efetividade. O direito à saúde e o fornecimento de medicamentos são exemplos disso. As normas constitucionais passaram a
desfrutar de aplicabilidade direta e imediata por juízes e tribunais. A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à Administração
Pública para o fornecimento gratuito de medicamentos em uma variedade de hipóteses, procura realizar a promessa constitucional de prestação
do serviço de saúde. A judicialização da saúde é um estuário para as insatisfações, aprimorando os critérios técnicos de suas decisões, estende sua
força na abertura de um processo de compreensão e operacionalização da saúde como um direito expansivo. A indeterminação do direito à saúde
requer a criação de uma arena pública na qual os poderes Executivo e Legislativo sejam interpelados por entidades da sociedade civil que
procuram completar o sentido de proposições ainda incipientes, como as voltadas ao desenvolvimento industrial e científico do setor, e explicitar
e se opor a normas legais contrárias ao SUS. O Acordo Internacional TRIPs vinculou o direito internacional e direitos de propriedade intelectual. A
sua entrada em vigor no Brasil foi assertiva nas negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio na qual a propriedade intelectual
não é tema associado exclusivamente ao comércio, mas também à saúde pública e aos direitos humanos. No cenário atual, para que a
judicialização da saúde no Brasil não corresponde a uma solução de médio e longo prazo, é necessário: A introdução de um novo dispositivo na lei
de diretrizes orçamentárias que fixe a ampliação dos gastos em ações e serviços públicos de saúde; A flexibilização contido no Acordo TRIPs para
internação de medicamentos no Brasil, sem a necessidade de demandas judiciais; Investimento maciço em pesquisa, desenvolvimento e produção
nacional de medicamentos, já que possuem elevado valor agregado e estarão protegidos pela Lei da Propriedade Industrial Brasileira.
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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de examinar a importância e os desafios do controle de convencionalidade realizado pelos juízes nacionais (e
demais autoridades púbicas), que consiste em verificar a compatibilidade das normas jurídicas internas com os tratados internacionais de direitos
humanos que um país tenha ratificado. Para conseguir percorrer todo o caminho proposto, serão retratados diversos aspectos complexos da
questão central que se aborda nesse texto. Nesse sentido, contextualizar-se-á o controle de convencionalidade, abordando seu conceito, sua
evolução jurisprudencial na Corte Interamericana, o parâmetro para efetuá-lo, seu âmbito de cobertura e a viabilidade de seu desenvolvimento de
ofício. Ademais, a prática de alguns órgãos que compõe a justiça latino-americana será investigada (especificamente, Brasil, Argentina e México),
para perscrutar a sua recepção e o impacto que o controle de convencionalidade tem produzido nos respectivos cenários jurídicos que serão
postos em foco. Posteriormente, e antes de ingressar nas valorações conclusivas, é de ser ressaltada a importância da cooperação entre tribunais
internos e a Corte Interamericana, devendo se intensificar o diálogo jurisprudencial entre ambas as jurisdições no sentido de fomentar que as
Cortes locais passem a adotar uma interpretação conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos. Com esse comportamento, haverá o
fortalecimento da proteção multinivel dos direitos humanos, diminuindo o risco do aparecimento de dificuldades no uso prático do controle de
convencionalidade. Obviamente, toda esta rica e multifacetada questão é desenvolvida por conta do forte crescimento dos espaços de interação
do direito processual constitucional, direito constitucional e direito internacional dos direitos humanos, face ao protagonismo que se exige dos
tribunais constitucionais. Como será verificada, a colaboração recomendada entre os dois órgãos (interna e interamericana) não aponta para uma
relação hierárquica entre si, mas sim uma coexistência entre em prol dos direitos humanos. A metodologia da pesquisa científica em relação à
investigação, tratamento dos dados colhidos e relatos dos resultados adotará o método indutivo. Nas diversas fases da pesquisa, foi utilizada a
técnica da Pesquisa Bibliográfica.
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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de traçar um paralelo entre a tese sobre os dois corpos do rei, desenvolvida por Kantorowitz para descrever a
sociedade da Inglaterra do século XV, e os dois corpos do juiz. O livro de Kantorowitz, escrito originalmente em 1957 com o título The king’s two
Bodies: a Study in Medieval Political Theology, trata-se de um clássico da teoria política, que evidencia de que forma a personificação do poder na
figura do rei se efetivou paralelamente ao desenvolvimento de toda uma mística religiosa. Essa tese funda a distinção entre público e privado –
está dito que o corpo físico do monarca se sujeita à doença, à infância, à demência, enquanto o coração místico (político) do soberano nada
padece: o rei nunca morre, nem causa injúria, the king does no wrong, jamais podia ser tocado ou possuir seus atos anulados mercê de alguma
incapacidade presente no corpo natural. Constituía uma unidade indivisível capaz de afastar todas as imperfeições constantes no corpo natural,
sendo este sempre inferior ao corpo político. Apesar do longo passar do tempo, essa teoria é muito eficaz para explicar a imperiosa separação
entre o cargo público do juiz e o âmbito privado de quem o exerce. Realizando um cotejo com a tese de Kantorowitz, incorporada nesse ensaio, a
decisão judicial não pode ser sinônimo de escolha, pois a função pública não deve ser utilizada como uma extensão da esfera doméstica. Para os
juízes, as escolhas devem ocorrer apenas na órbita das relações privadas, a partir das concepções de mundo de cada um. Em um regime
democrático, não interessa o posicionamento político-ideológico de cada magistrado. A atuação no Poder Judiciário é superior à esfera privada do
juiz. Esse é o compromisso que todo magistrado deve assumir numa república democrática. Há o dever de accountability (responsabilidade
política). Sentença não vem de sentire. Isto é uma grande falácia. No entanto, constantemente juízes de todas as instâncias proferem decisões
com base em suas concepções pessoais, não distinguindo seu corpo público do privado, o que fragiliza a autonomia do direito. Trata-se do sujeito
solipsista (Selbstsüchtiger), possuidor de um imaginário ainda mergulhado na filosofia da consciência, que constrói seu próprio objeto de
conhecimento e legitima a discricionariedade judicial presente em todas as correntes positivistas pós-exegéticas. Decide como se existisse um grau
zero de sentido, ou seja, um ponto arquimediano fora do mundo, da tradição. Essa é uma situação muito comum em nossos tribunais. Não
significa que os juízes não possam interpretar. Todos possuem subjetividade, ideologias etc. O que não vale é utilizar esse conteúdo subjetivo no
“lugar da produção dos sentidos”. Juízos morais, políticos e econômicos, estabelecidos externamente, não podem servir para corrigir um direito
produzido democraticamente. A atuação no Poder Judiciário é superior à esfera privada do juiz. Deste modo, as decisões devem obedecer a
integridade e a coerência do direito (exame da integridade legislativa e respeito a integridade das decisões anteriores), e com clara separação
entre o corpo privado e público do juiz. Esse é o compromisso que todo magistrado deve assumir numa república democrática. Agindo desta
forma, o poder judiciário conseguirá dar uma resposta constitucional mais adequada para cada situação concreta. Trata-se de direito fundamental
de todo cidadão. A metodologia da pesquisa científica em relação à investigação, tratamento dos dados colhidos e relatos dos resultados, adotará
o método indutivo. Nas diversas fases da pesquisa, foi utilizada a técnica da pesquisa bibliográfica.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva sistematizar os primeiros elementos da construção de um projeto de pesquisa que vem sendo norteado pela
investigação dos efeitos e implicações dos movimentos denominados “Ocupas” no Rio de Janeiro, identificados como novos sujeitos políticos
atuantes no contexto de reforma urbana e gentrificação da cidade a fim de compreender como se dão suas práticas e quais são suas pautas em
termos de luta por garantia e efetivação de direitos. Inicialmente, tem-se como objeto de análise o “Ocupa Borel às 21h”, realizado no complexo
do Borel como um movimento de resistência ao toque de recolher imposto aos moradores, bem como às violações de direitos humanos e à forte
repressão operada pela Unidade de Polícia Pacificadora no local, além do movimento BONDE, definido como uma frente artística de esquerda que
agrega diversos coletivos de cultura com o objetivo de ocupar culturalmente o espaço público, fortalecendo a pauta dos movimentos populares
através de intervenções artísticas. De modo incipiente, pode-se dizer que ambos os movimentos despontam como referências por expressar
práticas e discursos de cidadania na resistência às intervenções do Estado e do capital na estrutura da cidade, com vistas à implementação de um
modelo de cidade-negócio, pautada na modificação radical do espaço urbano como estratégia de atração de investimentos e reposicionamento da
cidade através de sua renovação urbanística, com a intensificação de processos de remoção e gentrificação da cidade, o que é acompanhado pela
violação de direitos num contexto de cidades já marcadas pela segregação social. Nesse sentido, o objetivo principal da pesquisa é obter
conhecimento acerca do que consiste e de como funcionam esses movimentos, de modo a reunir elementos que permitam identificar na realidade
social as principais questões presentes nas relações entre práticas de cidadania relativas a direitos e às intervenções públicas e privadas realizadas
na atual reforma urbana do Rio de Janeiro. Os resultados iniciais, até onde é possível aferir, apontam para a afirmação dos sujeitos no território
através da construção de redes de cooperação e da criação de novas subjetividades e narrativas, gerando a ampliação da dimensão da cidadania
no contexto urbano a partir da centralidade das pautas de direito à cidade. Adota-se, para tanto, a metodologia da pesquisa interdisciplinar com
orientação epistemológica na teoria crítica, congregando teoria e práxis, através da conjunção dos marcos teórico-metodológicos do materialismo
histórico e dialético e do pensamento descolonial. As principais categorias teóricas analisadas na pesquisa são aquelas referentes ao “direito à
cidade”, “movimentos sociais”, “cidadania”, “resistência”, “ocupas” e “descolonialismo”. Adotam-se, ainda, os raciocínios indutivo e dedutivo,
numa abordagem jurídico-sociológica pelos modos de pesquisa qualitativa e quantitativa, o que envolve as técnicas de pesquisas de revisão
bibliográfica, análise documental e observação não participante. A realização da pesquisa ocorre no âmbito do Grupo de Pesquisa Cidadania e
Direito no Espaço Urbano, que se insere no Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Constitucionalismo Latino-Americano (LEICLA), do
Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que congrega professores doutores e mestres,
mestrandos, graduados e graduandos.
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RESUMO
A pesquisa tem como finalidade identificar o espaço político de elaboração do texto legislativo do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de
Processo Civil de 2015 a fim de aferir se os Regimes Políticos (autoritário e democrático) incidiram sobre o processo, em especial, sobre a noção de
sentença. Para tanto, será utilizada a metodologia da Analise Semiolinguística do Discurso, de matriz francesa, de Patrick Charaudeau e das
categorias de Pierre Bourdieu com a finalidade de explicitar o conceito de sentença ventilado no Código de Processo Civil de 1973 e no Código de
Processo Civil de 2015. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivos: apresentar o panorama político da época da publicação do Código de
Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil de 2015; apresentar o discurso político de legitimação das mudanças apresentadas por esse
novo Código de Processo Civil pelo Governo; questionar se esses elementos de legitimação efetivamente se reproduziram no conteúdo do novo
Código de Processo Civil; analisar se o conceito de sentença do novo Código de Processo Civil é efetivamente democrático. No que se refere à
metodologia, será utilizada a avaliação comparativa das exposições de motivos do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil
de 2015, assim como a investigação dos dispositivos estabelecidos na Lei Processual de 1973 e na Lei Processual de 2015, no que se refere ao
instituto da sentença, utilizando para tanto, a metodologia da análise semiolinguística do discurso de matriz francesa. Assim, como constatação
inicial e, tendo em vista o parâmetro atual da pesquisa, consegue-se concluir preliminarmente, que no Brasil, o Código de Processo Civil de 1973
em seus artigos 131 e 436, apresenta a sentença como um ato do juiz, permitindo-lhe que decida de acordo com a sua convicção. Isso reproduz no
Poder Judiciário uma parcela da autoridade existente no Regime da época, circunstância esta, que veio a ser modificada com a Constituição
Democrática de 1988, que em seu art. 93, IX trouxe a necessidade de motivação das decisões, conferindo viés democrático. Com o Novo Código de
Processo Civil de 2015, esse controle sobre a sentença foi ampliado, pois o art. 489 expressa a necessidade de se motivar a decisão de forma
precisa, inclusive apresentando um rol do que não se considera fundamentação. Logo, preliminarmente pode-se concluir que o regime político de
cada momento de elaboração legislativa influiu no conceito de sentença, a qual, no CPC de 2015 se tornou mais democrática e com maior
capacidade de ser submetida a controle de legitimidade.
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RESUMO
A pesquisa é oriunda do projeto de pesquisa “Estudos empíricos sobre a aplicação da mediação de conflitos pré-processual em Buenos Aires –
Argentina”, contemplado na chamada MCTI/CNPQ/MEC/CAPES nº 22/2014. Trata-se de estudo de curta duração sobre o uso da mediação de
conflitos na Argentina, através do deslocamento dos pesquisadores para a realização de pesquisa de campo. Os dados obtidos serão contrastados
com outros já disponíveis sobre a mediação no Brasil, permitindo-se uma melhor compreensão acerca desse instituto. Notadamente no que se
refere à circunstância de que, na opção portenha, a mediação é realizada em espaços extrajudiciais e aqui tem sido priorizada a sua inserção no
âmbito processual, o que parece trazer conseqüências que necessitam ser melhor compreendidas. O objetivo da pesquisa é identificar, por
contraste, as características da mediação realizada na Argentina e, a partir dessa experiência empírica, pensar sobre a utilização da mediação no
Brasil, observando suas diferenças e semelhanças. Especialmente no que se refere aos espaços em que a mediação acontece. A hipótese de
trabalho a ser colocada sob verificação empírica é de que o locus onde a mediação se realiza influencia em seus resultados e na forma como é
percebida pelos seus atores. Mesclam-se, neste projeto, pesquisa bibliográfica e empírica, por meio de etnografia. A pesquisa bibliográfica vem
sendo realizada através da revisão de textos doutrinários e artigos científicos, além do exame da legislação aplicável. A pesquisa de campo na
Argentina será realizada neste ano de 2015, lançando mão dos recursos a serem disponibilizados pelo CNPq, por meio de trabalho de campo em
Buenos Aires. Pretende-se realizar entrevistas, observar as sessões de mediação extrajudicial e conhecer os espaços institucionais em que esta
acontece. Os dados obtidos serão contrastados com outros já existentes, colhidos pelos pesquisadores por meio de pesquisa etnográfica realizada
no Brasil entre 2010 e 2014, no TJERJ. Os resultados são parciais, resultantes da pesquisa bibliográfica sobre a mediação no Brasil e na Argentina e
dos dados de campo já disponíveis, notadamente sobre o uso da mediação em sede judicial. No Brasil, a resolução 125 do CNJ e o texto do “Novo”
CPC dão prioridade ao uso da mediação como etapa do processo judicial, geralmente aconselhada pelo juiz após a propositura da ação, quando o
litígio está bem estabelecido. Na Argentina, a lei nº 26.589/2010 regulamentou a mediação pré-processual, de caráter obrigatório. Naquele país a
mediação é um pré-requisito para a propositura da ação judicial. Caso não haja acordo, a ata da sessão deve constar na petição inicial, sendo
condição de procedibilidade da demanda. No Brasil, a mediação ainda é pouco utilizada, apesar de ser um importante instrumento para resolver
disputas em que há relação continuada. Com a publicação do “Novo” CPC o legislador pretendeu regulamentar a mediação em um código
nacional, com o objetivo de incentivar o seu uso como etapa endoprocessual. A mediação na Argentina, por seu turno, já está regulamentada há
quase vinte anos e é bastante utilizada, dada a sua natureza pré-processual e obrigatória, mas sempre extrajudicial. A forma diferenciada com que
ambos os países tratam a mediação chama atenção. A pesquisa realizada no Brasil demonstra que o fato de a mediação ocorrer de forma
institucional, dentro do tribunal, especialmente como etapa do processo (audiência de mediação), causa perplexidades aos jurisdicionados e
dificulta a informalidade que caracteriza as formas consensualizadas de administração de conflitos. Ao passo que, na Argentina, a opção pelo
deslocamento do uso da mediação para espaços extrajudiciais parece ter facilitado a implementação da técnica, que, por essência, exige formas
desburocratizadas e mais informais de lidar com os conflitos do que aquelas tradicionalmente verificadas no âmbito judicial.
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RESUMO
A regulação é um fenômeno fundamental da atividade estatal nos tempos atuais. O intervencionismo que orientou a relação entre Estado e
economia até a década de 1990 dá lugar a uma atitude mais afastada, orientada pela liberdade econômica dos entes privados. No Brasil, a
regulação ganha contornos mais robustos com as diversas mudanças na estrutura da administração pública, dentre elas o fortalecimento da
administração pública indireta, a criação de agências reguladoras e inserção do princípio da eficiência na esfera administrativa. Para os fins deste
trabalho, adotaremos como tema central de estudos a seara da Regulação Econômica, analisando a passagem para uma regulação orientada pela
técnica e pautada pela eficiência econômica. A matriz teórica que orienta a presente pesquisa é a análise econômica do direito, sobretudo das
ideias desenvolvidas na Universidade de Chicago. O objetivo da pesquisa é procurar respostas para a eficiência regulatória, notadamente através
da pesquisa a respeito da análise de impacto regulatório analisando normas e sugestões a respeito da análise de impacto regulatório chanceladas
pela OCDE incorporadas pelo Brasil, mais especificamente pela Agência Nacional de Telecomunicações. O objeto da presente pesquisa é, a partir
do estudo de uma das agências reguladoras - a ANATEL – investigar a análise de impacto regulatório e verificar se com a tomada de consciência da
necessidade da eficiência regulatória, a agência escolhida como objeto de estudo tem aplicado os conceitos e técnicas da análise de impacto
regulatório ao processo de criação e manutenção de medidas regulatórias. A hipótese a ser retomada após o desenvolvimento teórico e análise
dos relatórios da agência é que não há uma aplicação sistemática dos conceitos e técnicas relativos à análise de impacto regulatório no referido
órgão, ou que pelo menos esses dados não estão disponíveis ao público. Analisando-se as diversas construções teóricas que levam à compreensão
do conceito de eficiência, verificou-se que é necessário que no processo de tomada de decisão no âmbito regulatório sejam levadas em
consideração não só custos e benefícios, mas também quem serão os beneficiados e os prejudicados e em que medida pode haver uma
compensação entre as partes. Concluiu-se, ainda que como a atividade regulatória delegada à administração pública indireta é um fenômeno
relativamente novo no Brasil, o país ainda estabelece suas diretrizes e que com a adoção da análise de impacto regulatório no país, a aplicação
correta da análise de custo-benefício, o aumento da participação dos stakeholders no processo de tomada de decisão, por exemplo, a regulação
melhore de maneira perceptível, resultando numa melhor gestão dos recursos públicos diminuindo-se gastos e aumentando os benefícios a serem
obtidos nos setores regulados. Por fim, em se tratando da Agência Nacional de Telecomunicações a pesquisa demonstrou que embora o Brasil
tenha criado um programa para consolidar as técnicas regulatórias e promover a melhoria nas tomadas de decisão por parte das agência
reguladoras em 2008, somente em 2013 a referida agência colocou em pauta a questão da análise de impacto regulatório, o que tornou
impossível a análise categórica da hipótese estabelecida para o problema da pesquisa, entretanto, os documentos oficiais disponibilizados até
conclusão da presente pesquisa indicam, de maneira preliminar, que as decisões da agência não obedeceram a uma análise de impacto regulatório
e que a adoção da técnica ainda está em fase de treinamento de pessoal e de estabelecimento de diretrizes.

Titulo:

Sociedade de risco, bioética e princípio da precaução

Autor(es) EDNA RAQUEL HOGEMANN; MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
E-mail para contato: ershogemann@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Riscos, ciência, Bioética, dignidade, precaução

327
IES: UNESA

RESUMO
A dinâmica da medicina tem provocado grande arrepio na sociedade, em virtude dos avanços alcançados no âmbito da biomedicina e da genética
que proporcionaram eventos dantes impensados como as técnicas de reprodução assistida, clonagem terapêutica, cirurgias para transmutação de
sexo, bem como dos procedimentos clínicos voltados ao prolongamento da vida. Esses eventos não se dão sem provocar dilemas éticos que
impõem uma reflexão em torno dos limites e graus de aceitabilidade quanto aos métodos e práticas utilizados por profissionais da saúde, biólogos,
cientistas, farmacêuticos dentre outros envolvidos na manipulação de material genético e experimentações com seres humanos. A racionalidade
aguça a curiosidade humana e fez do ser humano um investigador da sua própria natureza. Ao longo da sua existência utilizou de vários métodos e
técnicas para descobrir a face oculta do universo habitado e inóspito. Essa tendência por querer ir sempre mais além, com o auxílio dos
instrumentos que a ciência e a técnica possibilitaram, fez com que o ser humano superasse as barreiras do conhecimento para atingir resultados
nunca antes alcançados. O encantamento pela ciência o tornou incansável observador das mutações ocorridas na vida dos seres e no ambiente ao
seu redor. Contudo, e em paralelo, acabou seduzido pelo mercado de bens e serviços que passam a dar a tônica de uma sociedade reificada e
fundada no lucro. Esta combinação entre os avanços no campo da ciência e da técnica, mormente no que diz respeito à biotecnologia e as
demandas de uma sociedade de mercado leva a que filósofos, juristas, religiosos e integrantes da comunidade científica passem a refletir sobre as
questões éticas em torno das experimentações envolvendo o ser humano, uma vez que o panorama das pesquisas representa ameaça para a
sociedade contemporânea e prospectiva. Nessa ótica, o estudo aqui proposto recai sobre exame da Bioética na perspectiva da sociedade de risco,
com o objetivo da definição de novos paradigmas que ao mesmo tempo que não impeçam, o progresso científico, tendo como eixo basilar a
dignidade humana salvaguardem os direitos fundamentais das atuais e futuras gerações. Para tal, os autores privilegiaram a metodologia dialéticodescritiva, consubstanciada na pesquisa bibliográfica de obras doutrinárias, legislação pertinente, teses, dissertações e artigos extraídos de
periódicos, publicados nos dez últimos anos. Nessa perspectiva, o presente ensaio, a partir da apreciação analítica dos paradigmas da Bioética,
promove a correlação entre dignidade humana, progresso científico e direitos fundamentais das futuras gerações sob os influxos decorrentes dos
avanços da ciência e da tecnologia numa sociedade caracterizada pelo risco e a ambivalência. A análise das questões suscitadas é promovida com
a utilização da metodologia dialético-descritiva, consubstanciada na pesquisa bibliográfica em torno das questões supramencionadas, envolvendo
livros, artigos, dissertações e teses publicadas nos dez últimos anos. O referencial teórico tem assento na concepção de riscos e ambivalências,
delineados por Ulrich Beck, Franz Josef Brüseke, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman. O estudo aponta a compreensão da necessária incidência
bioética do princípio da precaução como farol ético norteador do progresso técnico-científico e a necessária conciliação entre experimentações e
legitimidade das escolhas para a manutenção e evolução da espécie humana.
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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo analisar o fenômeno do terrorismo internacional, uma das principais ameaças que se impõem no âmbito da
sociedade global de risco em que os danos perdem os seus limites de espaço-tempo, notadamente sua incidência no âmbito do transporte aéreo
que, por sua própria natureza, foi e continua sendo um fator primordial de indução e suporte ao fenômeno da globalização, fenômeno complexo
de integração econômica, cultural, política e social, inerente à modernidade reflexiva. De fato, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001
contra o World Trade Center e o Pentágono provocaram uma verdadeira catarse mundial, fazendo com que entrássemos na chamada “Era do
Terror”, causando um enorme impacto no transporte aéreo (no plano financeiro, na política de segurança nos aeroportos e aeronaves, etc.);
desencadearam, ainda, duas ofensivas militares dos Estados Unidos da América contra o Afeganistão e o Iraque, sucessivamente, e o início da
chamada Doutrina Bush, sem embargo da edição do polêmico USA Patriot Act, legislação que restringe liberdades individuais e contém uma série
de delegações ao Executivo para o combate ao terrorismo. A partir desse problema de pesquisa, formula-se a hipótese, qual seja: de que o
enfrentamento do terrorismo internacional – que jamais poderá ser considerada uma tática aceitável – deve ser realizado à luz dos princípios e
regras de direito internacional, reconhecendo-se o valor absoluto da dignidade humana. Contudo, para além da necessária cooperação
internacional em matéria de combate ao terrorismo, calcada na ideia de solidariedade entre os Estados (Nacionais), emerge a proposta
transconstitucionalista de Marcelo Neves. Neste sentido, o enfrentamento de problemas jurídico-constitucionais de caráter global, isto é,
relevantes a diversas ordens jurídicas: internacional, supranacional, intergovernamental, estatal e até transnacional, entre os quais se inclui a
questão do terrorismo e sua incidência no âmbito do transporte aéreo impõe um diálogo constitucional ou a criação de pontes de transição, a fim
de que haja um verdadeiro intercâmbio entre as respectivas ordens concorrentes para o enfretamento desses problemas; enfim, a abertura do
constitucionalismo para além do Estado (Nacional). À luz do transconstitucionalismo entre ordens jurídicas, sugere-se a reforma da Convenção de
Chicago de 1944 (Convenção da Aviação Civil Internacional), com vistas à criação de um Tribunal Aeronáutico Internacional a funcionar junto à
organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Este tribunal teria competência complementar aos Estados (Nacionais), tal como ocorre no caso
do Tribunal Penal Internacional, para julgar as infrações contra a segurança das aeronaves e dos aeroportos previstas nas Convenções de Tóquio,
da Haia e de Montreal. O método utilizado na presente pesquisa é o hipotético-dedutivo. Finalmente, a conclusão alcançada é a de que, sem
embargo da cooperação internacional, da necessidade de aperfeiçoamento dos tratados já existentes e à falta de uma convenção universal sobre
terrorismo, a criação de um Tribunal Aeronáutico Internacional é medida respeitosa para com os direitos humanos e a soberania dos Estados
(Nacionais); promove um diálogo global sobre os problemas jurídico-constitucionais que não respeitam fronteiras estatais, como é o caso do
terrorismo internacional; e evita o risco de fechamento normativo de uma ordem jurídica perante a outra, em detrimento do adequado
tratamento da matéria. Em suma, representa um importante passo na consolidação de uma verdadeira rede internacional de combate ao
terrorismo no transporte aéreo.
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RESUMO
A área em estudo localiza-se na costa ocidental do Maranhão, estendendo-se da costa do norte do Pará até o Golfão Maranhense, com a extensão
aproximada de 254 km de costa e área de 2.631.260 ha. A região se insere na Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, APA
criada pelo Decreto Estadual nº 11.901, de 11/06/1991. O objetivo do trabalho foi avaliar a evolução da pressão socioeconômica utilizando
indicadores populacionais e de infraestrutura de saneamento básico por meio das geotecnologias nos municípios pertencentes à RRM. O presente
trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu em coleta, tratamento e análise dos dados populacionais e de infraestrutura de
saneamento básico da RRM, adquiridos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e arquivos espaciais do site do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) para ser utilizados por meio das ferramentas de geotecnologias. O segundo momento foi a elaboração e envio de um
questionário padronizado aos atores sociais envolvidos na preservação da RRM. O uso da geotecnologia permitiu a sobreposição de camadas
importantes para a análise ambiental da região. No site do MMA, foram encontradas diversas camadas (layers) de informação que serão utilizadas
no desdobramento desse estudo. O uso dessas geotecnologias permite uma rápida consulta ao banco dados da informação espacial, possibilitando
uma análise mais sistêmica da região. Analisando a evolução da densidade populacional, observou-se que o município com maior densidade é São
Luís, no qual o crescimento da densidade foi contínuo em todos os períodos. Outros municípios tiveram densidade elevada em alguns períodos:
Cedral (1991 = 53,33 hab/Km2;) e Pinheiro (1991 = 54,5 hab/Km2). Porém, se comparados a São Luís, estão bem abaixo da densidade evidenciada
no mesmo período. O ano de 1980 teve um aumento da taxa de crescimento em grande parte dos municípios. É de se destacar: Turilândia (0,09%),
Cândido Mendes (0,07%), Carutapera, Serrano do Maranhão e São Luís (0,05% cada). Foram analisados o percentual de domicílios particulares
permanentes com acesso a rede geral de distribuição de água de cada município nos anos 2000 e 2010. Constatou-se que, em toda região, tem
crescido continuamente o percentual da população com abastecimento de água. O acesso a esgotamento sanitário geral ou pluvial ficou em torno
de 1%, portanto os municípios possuem outras formas de escoadouro, como fossa séptica, fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar. Segundo dados
do IBGE, os resíduos sólidos urbanos quando não coletado contribuem para proliferação de vetores de doenças, podem contaminar o solo e
lençóis freáticos, além de produzirem gases de efeito estufa. A região apresenta um único município com percentual alto de coleta de lixo: São Luís
em 2010 =91,16%. Os outros municípios ficaram com até 53,72% de acesso a coleta de lixo. Alguns com percentuais muito baixos, como Serrano
do Maranhão e Apicum-Açu. É de se ressaltar que, apesar do percentual ser crítico, foi observado aumento de acesso à coleta em todos os
municípios das RRM no período compreendido entre 2000 e 2010. Com o intuito de avaliar a percepção ambiental dos atores sociais frente às
pressões socioambientais da RRM, foi elaborado um questionário e enviado aos atores. Com os estudos de percepção pode-se diagnosticar
entendimentos ou representações das pessoas. Os estudos de percepção devem sempre anteceder a ação de Educação Ambiental (EA). E de posse
das percepções deve-se selecionar que paradigmas se deseja adotar. Porém, a não resposta a questionário de pesquisa científica tem sido
observada em diversos trabalhos. Marconi e Lakatos ressaltam que, apenas 25% dos questionários entregues são devolvidos respondidos. Os
resultados desse trabalho ainda ficaram abaixo de todos os outros mencionados, já que 0% respondeu ao questionário eletrônico enviado. O
questionário não obteve o resultado esperado, no entanto, isso não justifica a falta de comprometimento por parte desses atores em contribuir
com a pesquisa cientifica e colaborar para a construção de projetos que respondam às pressões sofridas pelas RRM.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo estudar conceitos matemáticos na área de geometria plana, com uso de softwares de modelagem e
geometria dinâmica a partir de resolução de problemas. O problema do estudo partiu do questionamento sobre a possibilidade do uso de
softwares de modelagem e geometria dinâmica no ensino da matemática nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de Boa Vista. Diante
disso, propôs-se uma Intervenção Pedagógica que possibilitou analisar as impressões dos estudantes com uso de ferramentas auxiliares na
resolução de problemas envolvendo geometria plana. As atividades foram realizadas no Laboratório de Práticas Interdisciplinares de uma
Instituição de Ensino Superior de Roraima, envolvendo estudantes do 1º ano de uma escola estadual, orientados por professores e acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Computação. Inicialmente os estudantes responderam um teste diagnóstico com o intuito de identificar suas
competências em resolver problemas matemáticos sem uso de recursos materiais. 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, aplicar teoremas utilizando comandos dos softwares para modelar e animar objetos geométricos. Na
medida em que se dedicaram à estas atividades, criaram possibilidades de construção de esquemas geométricos, tanto durante os encontros
quanto de forma autônoma em ambientes extraclasse. Assim foram obtidos como resultados: percepção dos estudantes buscando a autonomia
nos estudos; domínio na criação de figuras geométricas planas dinâmicas e interativas e independência na resolução de problemas utilizando os
comandos do Geogebra e do Blender, assim como na compreensão de modelos matemáticos. Então, esta experiência veio à contribuir com os
estudos regulares dos estudantes do ensino médio a luz de uma teoria de aprendizagem, uma metodologia sólida e o uso de tecnologias digitais
que vem a propor a construção do conhecimento dinâmico e autônomo, possibilitando um estudo motivador, independente e significativo.
Constatou-se ao longo da experiência que os estudantes, condicionados à uma metodologia de estudos planejada e sistematizada por meio da
Atividade de situação problema envolvendo conceitos matemáticos, desenvolveram sua capacidade cognitiva 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 depararam no uso dos softwares de modelagem e geometria
dinâmica.
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RESUMO
O desenvolvimento das sociedades modernas cristalizou dois núcleos sistemáticos: a empresa capitalista e o aparelho burocrático do Estado. A
partir do século XX, “a questão social” como questão de Estado surge como crise do Estado-providência. Para Rosanvallon, há três tipos de crise
que caracterizaram a problemática da construção do Estado e suas disfunções no contexto da sociedade industrial. A primeira crise é a financeira,
na qual a mão invisível Smithiana não favorece as demandas por melhores condições socioeconômicas e trabalhistas se atingir o desenvolvimento
e a modernização social. Ainda com Rosanvallon, a crise está intimamente ligada às novas funções que estão sendo exigidas do Estadoprovidência, como a exigência de novos caminhos para a inserção de excluídos na sociedade. Esta crise leva a uma retomada da questão dos
direitos que surgiram no século XVIII e que foi difundida sob uma perspectiva liberal-individualista, obrigando à reformulação dos moldes do
“contrato social” no contexto europeu e a reconsiderar as diversidades culturais e os traumas pós-colonialistas no contexto americano. O
crescimento do desemprego, do individualismo e da falta de solidariedade social são os fatores que demandam um profundo questionamento da
própria concepção de direitos sociais, do que é justo e equitativo como prática fundamentalmente democrática. Paralelamente ao
desenvolvimento capitalista e as consequências urbanas e sociais que advém deste fenômeno, a partir dos anos 60 há um fervilhamento de
correntes teóricas sociais e políticas que visam o entendimento das novas configurações sociais e econômicas que vêm se instalando no mundo.
Muitas destas teorias exercem forte influência no pensamento social brasileiro na medida em que buscam novas formas equitativas de distribuição
econômica e social. Um ponto em comum com as variadas correntes teóricas é a ênfase na defesa de uma sociedade democrática liberal. O
debate teórico se volta tanto para a lógica liberal da liberdade – no sentido dos Direitos Humanos sob viés republicano quanto à lógica
democrática da igualdade no sentido da soberania popular. Numa sociedade em que direitos existem para um grupo e não para outro, a
identidade do grupo não reconhecido se dá através da negação de direitos. Os padrões culturais, assim, revelam a posição relativa dos atores
sociais e a capacidade para participar em condições de igualdade ou desigualdade com outros. Quando todos os padrões culturais são
reconhecidos de forma que enseja igual participação, podemos falar em reconhecimento recíproco e em igualdade. Quando, pelo contrário, os
padrões institucionalizados de valor cultural constituírem alguns atores como inferiores, excluídos ou impossibilitados de participar plenamente na
interação social, então temos um reconhecimento inapropriado e subordinação de status. Além da discriminação, a não realização de direitos de
forma igual para todos enseja baixa auto-estima e desumanidade, obscurecendo a interação social e impedindo o reconhecimento. Para que se
possa avaliar as condições de desigualdade, busca-se, portanto, a forma como naquela sociedade específica, a justiça é concebida e talvez
realizada. Este ponto é de extrema importância para que se entenda o que, no Brasil, é considerada uma sociedade justa. A justa política
distributiva seria efetiva desde que as instituições realizassem da melhor forma as nossas intuições a respeito da liberdade e da igualdade dos
cidadãos, preceitos estes garantidos na Constituição como princípio-guia para as ações humanas.
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RESUMO
A interação do homem com o meio ambiente tem provocado grandes mudanças em nível global e essas alterações estão relacionadas com a
histórica relação sociedade-natureza e tem gerado grandes conflitos de opiniões relacionadas ao meio ambiente. A água é um recurso vital à vida
dos seres humanos, aos animais e aos vegetais, uma vez que é o principal constituinte de todos os organismos vivos e a mesma vem sendo
parcialmente degradado pela ação antrópica, ameaçando a vida na sociedade moderna. No Estado do Rio de Janeiro, o processo de ocupação
acelerado e suas intervenções têm causado uma série de alterações nas bacias hidrográficas urbanas. É fundamental entender o processo de
evolução do uso do solo, no sentido de se contribuir no planejamento e na conservação dos recursos naturais. A Bacia Hidrográfica do Rio
Roncador é um importante contribuinte da bacia da Baía de Guanabara e tem sofrido com constantes impactos ambientais em suas águas, em
decorrência do crescimento populacional do município fluminense de Magé. Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho é mapear as
principais áreas de alagamentos e de processos erosivos ao longo da faixa marginal da Bacia do Rio Roncador. No sentido de alcançar esse
objetivo está sendo necessário um conjunto de etapas, como revisão bibliográfica, delimitação física da bacia hidrográfica, identificação da faixa
marginal e trabalhos de campo. O trabalho faz parte de Trabalho de Conclusão de Curso e ainda apresenta resultados parciais. As margens dos
rios formados da Bacia Hidrográfica têm apresentado construções irregulares, sem adequada infraestrutura sanitária, que têm colaborado para a
disposição inadequada dos efluentes residenciais. O rio corta diferentes bairros, em Magé, a exemplo de Andorinhas, Santo Aleixo, Gandé, Lagoa,
Centro de Magé e Roncador, recebendo boa parte dos resíduos gerados nestes locais. São diversas as origens das construções: domésticas,
turísticas (Sítios e quitinetes), econômicas (bares, mercados, fábricas) e escolas públicas, que se instalaram e continuam se instalando em volta dos
rios e córregos da região. O rio recebe grande quantidade de efluentes domésticos e sofre forte assoreamento com os resíduos sólidos lançados
em seu curso. Esse processo tem contribuído para as enchentes que acontecem nos períodos de chuvas torrenciais de verão, uma vez que o rio
corta o município em um terreno plano a suavemente ondulado.
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RESUMO
O Rio de Janeiro cresceu em torno do centro da cidade, gerando grande especulação no valor de propriedade dessa área, forçando a população de
menor poder aquisitivo a buscar glebas mais baratas, muitas vezes, situadas em encostas e fundos de vales fluviais. Na Zona Sul da cidade, a bacia
do rio dos Macacos é uma área importante em termos culturais e turísticos e tem sofrido inúmeras interferências geomorfológicas, com a
construção de edificações em formas de relevo inclinadas e de potenciais chances de deslizamentos. Dentro desse contexto, é fundamental
entender a evolução da forma de relevo, através da compreensão dos seus parâmetros morfométricos, no sentido de se contribuir no
planejamento e na conservação dos recursos naturais. O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral caracterizar morfometricamente a bacia
do rio dos Macacos. Para atender aos objetivos propostos, esta pesquisa está sendo desenvolvida em diferentes etapas. A primeira consistiu no
levantamento bibliográfico, com busca de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos científicos. A segunda etapa foi a aquisição
das cartas plantas cadastrais 1:10.000 produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2000. Em posse das mesmas, o passo seguinte foi destacar
todos os rios que compõem a bacia do rio dos Macacos e delimitá-la, utilizando como limite os cumes e curvas convexas que a circundam, em
novembro, dezembro e janeiro. A análise morfométrica é um instrumento básico nos estudos de bacias hidrográficas que visa à compreensão dos
processos naturais atuantes, sendo de relevância para estudos geomorfológicos. Para a análise morfométrica da bacia do rio dos Macacos, a
metodologia aplicada foi concebida em forma de hierarquia para melhor organização do pensamento no momento da interpretação das
informações levantadas. Dentro desse contexto, foram levantados os parâmetros Área da bacia, Densidade de drenagem, Índice de circularidade
comprimento da bacia e Ordem dos cursos d’água. O trabalho ainda não está concluído e ainda falta calcular os seguintes parâmetros: Densidade
hidrográfica, Índice de sinuosidade, Coeficiente de manutenção, comprimento da bacia e Amplitude altimétrica e Ordem dos cursos d’água. A
bacia hidrográfica do Rio dos Macacos possui uma área de 4,8km2, tem prolongamento de direção W-E e sua nascente está encravada sobre as
rochas cristalinas do Maciço da Tijuca. A bacia em análise é de 3ª ordem, o que caracteriza uma relativa disponibilidade de cursos fluviais de
ordem imediatamente inferior. A Densidade de rios oferece respostas quanto ao escoamento superficial, comportamento hidrográfico e
capacidade de geração de novos cursos de água. A bacia, com densidade de 0,46 demonstra uma área relativamente bem drenada. O Índice de
circularidade é a relação entre a área da microbacia e a área de um círculo cuja circunferência mediria a mesma dimensão que o perímetro da
microbacia e, a bacia conta com o valor 0,74 que demonstra sendo caracterizada como uma bacia de forma circular, e sendo assim o canal
principal está mais vulnerável a sofrer enchentes súbitas, pois o aporte de água no canal fluvial, procedente das vertentes e dos tributários, tende
à simultaneidade, concentrando-se num curto espaço de tempo. As redes de drenagem de bacias hidrográficas têm sido tema recorrente nas
pesquisas geomorfológicas. Estudar a rede de drenagem é considerar cada elemento como parte integrante do sistema, estando diretamente
relacionados com o equilíbrio ambiental. Assim, o relevo como objeto de estudo da geomorfologia, é um importante meio de análise ambiental,
pois através das suas formas estabelecem limites de drenagem e conseguem expressar informações sobre os mais variados processos que
modificam a paisagem.
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RESUMO
O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não vem levando em conta a degradação da biosfera, ela se apropria do
espaço geográfico para se organizar social e economicamente, domina a natureza, modelando-a conforme o seu interesse. No Rio de Janeiro, o
processo de ocupação acelerado e suas intervenções têm causado uma série de alterações nas bacias hidrográficas urbanas. A bacia do rio dos
Macacos é uma área importante em termos culturais e turísticos da cidade do Rio de Janeiro e tem sofrido inúmeras interferências
geomorfológicas, com a construção de edificações em formas de relevo inclinadas e de potenciais chances de deslizamentos. É fundamental
entender o processo de evolução do uso do solo, no sentido de se contribuir no planejamento e na conservação dos recursos naturais. Dentro
desse contexto, o objetivo desse trabalho é fazer a classificação do uso e ocupação na Faixa Marginal de Proteção rio dos Macacos. Para a análise
da bacia hidrográfica do rio dos Macacos, o trabalho foi desenvolvido em diferentes etapas. A primeira consistiu no levantamento bibliográfico,
com busca de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos científicos. A segunda etapa foi a aquisição das cartas plantas
cadastrais 1:10.000 produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2000. Em posse das mesmas, o passo seguinte foi destacar todos os rios que
compõem a bacia do rio dos Macacos e delimitá-la, utilizando como limite os cumes e curvas convexas que a circundam. A base legal para o
estabelecimento da largura mínima da FMP é a Portaria Serla nº 324 de 28 de agosto de 2003. No caso da bacia do rio dos Macacos, a largura da
FMP é de 20m e na cabeceira de 50m. Para classificação do uso do solo na bacia hidrográfica utilizar-se-á uma imagem de satélite de 2010
(composição colorida das bandas R, G, B com resolução espacial de 1 metro). A organização da legenda respeitou o procedimento metodológico
de SEA (2011). Para a digitalização dos shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do software de geoprocessamento Arcgis 10.1. A
Faixa Marginal do rio dos Macacos possui uma área total de 1,12km2, incorporando diferentes usos do solo. A área florestada representa 79% e
está assentada nas vertentes fortemente onduladas e topos de morros, como na Mata do pai Ricardo e Morro Sete Quedas, protegidos pela
Unidade de Conservação Parque Nacional da Tijuca. Ao descer as encostas íngremes, nas áreas do entorno das áreas protegidas, há forte pressão
humana, inicialmente, com uma vegetação secundária, em recuperação e por meio de ocupações desordenadas ou estimuladas pelo capital
imobiliário. As Áreas Urbanizadas representam apenas 16% da Faixa Marginal e são constituídas principalmente, pelos trechos no médio-baixo
curso do rio principal, onde estão os bairros Lagoa e Jardim Botânico, que passaram por acelerado processo de adensamento populacional,
sobretudo a partir da primeira metade do século vinte. A Vegetação Secundária, com 6% da faixa, é observada principalmente, no baixo curso do
rio, e é representado projeto arquitetônico e florístico do Instituto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde é possível identificar inúmeras
espécies vegetais nacionais e estrangeiras. O que se observa, de forma geral, é que na cidade do Rio de Janeiro, há uma carência de estudos
relacionados à situação real de uso das Faixas Marginais de Proteção e analisando o uso do solo na FMP do Rio dos Macacos, constata-se que
grande parte de sua área apresenta ainda em processo de preservação. Mas, em seu médio curso, é possível identificar severos conflitos entre o
uso do solo e a legislação ambiental vigente. A Floresta encontra-se segregada às cotas mais elevadas, protegidas pela declividade do terreno e do
Parque Nacional da Tijuca. A vegetação secundária encontra-se entremeada ao tecido urbano ou encontra-se dentro do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, compondo o seu conjunto arquitetônico.
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RESUMO
As restingas são ecossistemas costeiros compostos por cordões arenosos, dunas, depressões e vegetação litorânea. A sua ocupação deve ser
planejada por políticas públicas específicas e instrumentos de gestão, tais como planos diretores e zoneamento ambiental. Porém, historicamente,
as restingas têm sido ocupadas de forma desordenada, o que têm acarretado consideráveis reduções de sua cobertura vegetal original, extinção
de espécies endêmicas, erosão, assoreamento e poluição dos corpos hídricos e lençóis freáticos. A proximidade com o mar e muitas vezes com
lagoas, faz desse ambiente um atrativo para o turismo, esporte, lazer e para a expansão da especulação imobiliária. A restinga da Massambaba
está localizada no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, inserida nos municípios de Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo, que fazem parte
da Região dos Lagos, um dos principais destinos turísticos do sudeste brasileiro. As características físicas e climáticas desse ambiente configuram
atrativos que proporcionaram o desenvolvimento das atividades da indústria salineira a partir de 1889 e do turismo de veraneio a partir da década
de 70, do século passado, na faixa de restinga localizada entre a margem sul da lagoa de Araruama e o oceano Atlântico. Para o desenvolvimento
desse estudo, foi considerado como recorte espacial, o segmento territorial da restinga de Massambaba inserida no município de Arraial do Cabo,
onde são observados os maiores impactos ambientais decorrentes da ocupação desordenada. O objetivo geral da pesquisa foi traçar um
diagnóstico da estruturação do espaço atual desse ambiente, através da análise das etapas do processo histórico de ocupação, das políticas
públicas e das transformações ambientais gerados pela construção dos núcleos urbanos, a partir da segunda metade do Século XX, período em que
se inicia a consolidação do turismo de veraneio na restinga. No processo de construção metodológica, se fez necessário inicialmente, identificar o
conjunto de legislação, responsável pelo ordenamento do território através da regulação da ocupação e uso do solo. Em seguida, foram
levantados todos os núcleos urbanos inseridos na área de estudo e esses descritos e analisados levando em conta as seguintes características:
Localização e origem, processo, forma, função, estrutura e transformações ambientais. Os resultados da análise e da descrição geraram uma
tabela de síntese e um mapeamento da ocupação com os usos do solo e a identificação de áreas de suas expansões, bem como os principais
impactos ambientais, onde se pode destacar o desmatamento, terraplanagem de dunas e cordão arenoso e o crescimento desordenado em área
irregular, observados em quase todos os núcleos urbanos. Através da interpretação final dos dados, tornou-se possível identificar a influência das
políticas públicas na construção desses modelos e os resultados do ordenamento e/ou do não ordenamento no espaço ocupado e no meio
ambiente. Assim, é possível afirmar que o ordenamento territorial foi mais eficaz ocasionando a melhor relação entre crescimento urbano e
conservação do ecossistema natural nos núcleos urbanos Pernambuca, Recanto Villagio, Caiçara, Sabia, Novo Arraial, que estão inseridos no
zoneamento da APA de Massambaba. Da mesma forma, é possível afirmar que nos núcleos Figueira, Parque das Garças e Monte Alto, o modelo de
ocupação não obedeceu nenhum ordenamento regular e consequente se obseva nessas localidades os maiores índices de ocupação irregular e
degradação da restinga. Conclui-se ainda que, de uma maneira geral, o segmento da restinga inserido em arraial do Cabo, o gerenciamento do
espaço costeiro, de responsabilidade do Estado, foi ineficiente, devido ao alto grau de degradação do ecossistema causado pela ocupação
desordenada. Assim, ajustes na gestão desse espaço, deveriam ser inseridos no plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol, em construção há
dois anos, que terá como principal finalidade o planejamento e a gestão do desenvolvimento urbano e da conservação ambiental da zona costeira
de toda a baixada litorânea fluminense.
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RESUMO
O tema do presente trabalho refere-se à elaboração de um projeto de aula visando à conscientização de discentes do ensino fundamental acerca
das causas e consequências dos riscos ambientais de enchentes no entorno do rio Faria- Timbó. O público-alvo da pesquisa foram os alunos do 6º
Ano do ensino fundamental da Escola Municipal Alcide de Gasperi, instituição localizada no Bairro de Higienópolis na cidade do Rio de Janeiro. A
Escola tem sido afetada constantemente pelas enchentes do Rio Faria-Timbó, curso d’ água que circunda a comunidade em que a mesma está
inserida. A fundamentação teórica utilizada na pesquisa baseou-se na categoria geográfica de Território, sendo explorados o histórico e as
concepções de diversos autores acerca do tema. Ramificações do conceito de território relacionadas à problemática da pesquisa também foram
abordadas na fundamentação teórica, sendo destacados os conceitos de Gestão e Ordenamento territorial. Os conceitos de Impactos e Riscos
Ambientais relacionados às enchentes urbanas também foram destacados pela pesquisa, tendo sido feito um levantamento bibliográfico acerca
das definições dos mesmos, a luz do que dizem pesquisas anteriores sobre o assunto e levando em consideração as especificações da legislação
ambiental brasileira. Posteriormente o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro foi abordado, tendo em pauta a dinâmica da
ocupação vivenciada pela cidade, assim como os problemas ligados a favelização, ocupação desordenada e enchentes urbanas, levando em
consideração que o rio, objeto de pesquisa do trabalho, sofre com impactos ambientais ligados a ocupação desordenada e a favelização presente
em grande parte de suas margens. Dando seguimento a fundamentação teórica, foi feita a análise dos parâmetros curriculares nacionais (PCN)
dando ênfase a participação da Geografia enquanto parte integrante do PCN e pontuando a importância do Meio Ambiente como tema
transversal. Na etapa Resultados e discussões, foi feita uma análise sobre as características físicas da bacia hidrográfica do Canal do Cunha (que
abrange o rio Faria Timbó), assim como foram relacionadas às dinâmicas que caracterizam o adensamento urbano presente dentro dos limites da
microbacia. A metodologia utilizada para a elaboração do projeto de aula na Escola Alcide de Gaperi foi dividida em duas intervenções, a primeira
baseou-se na aplicação de um questionário previamente concebido, abordando assuntos concernentes às causas e consequências relacionadas às
enchentes urbanas. A aplicação do questionário fez-se necessária para que fosse compreendido o nível de conhecimento dos alunos acerca das
enchentes, assim como as experiências vivenciadas pelos mesmos acerca das consequências negativas frutos das mesmas. A partir das respostas
obtidas pelo questionário, foi elaborado um plano de aula, sendo enfatizadas as situações presentes no cotidiano dos alunos. Dando
prosseguimento ao projeto, na segunda intervenção na escola foi realizada uma exposição teórica, abordando temas pertinentes a ocupação
desordenada das margens dos rios, assim como as degradações ambientais e os prejuízos causados pelas enchentes. Os resultados obtidos pelo
trabalho foram bastante conclusivos no que diz respeito à carga de conhecimento adquirido pelos alunos acerca da importância da manutenção da
saúde dos cursos d’ água urbanos. Além disso, mostrou-se notória a escassez de assuntos ligados ao meio ambiente nos currículos escolares,
sendo importante o reforço deste tema nas aulas de Geografia.
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RESUMO
O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não vem levando em conta a degradação da biosfera, ela se apropria do
espaço geográfico para se organizar social e economicamente, domina a natureza, modelando-a conforme o seu interesse. Inúmeras perturbações
desintegradoras têm sido evidenciadas no ambiente como resultantes históricas de uso e ocupação da terra, revelando em maior ou menor grau a
estabilidade ou desequilíbrio a dinâmica desses ambientes. Os Séculos XX e XXI representam um período onde as questões ambientais são pauta
para desenvolvimento de políticas ambientais, planejamento e gestão territorial, como instrumentos para preservação melhoria e recuperação da
qualidade ambiental. O presente estudo apresenta como tema central a sensibilidade ambiental, assunto que está relacionado aos riscos que
envolvem as interações do homem com o ambiente a partir das noções de estabilidade e vulnerabilidade. Nesse sentido, a pesquisa propõe avaliar
áreas consideradas sensíveis ambientalmente para apoio à gestão territorial local da bacia hidrográfica do Rio Sahy, procurando estabelecer uma
relação entre os espaços identificados como áreas sensíveis à ocupação e às dimensões de seus entornos através da atual organização espacial da
sociedade local. A abordagem metodológica adotada faz uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e técnicas de geoprocessamento para
mapeamento e diagnóstico das áreas sensíveis através de análise multicritério pelo método tradicional de análise booleana para avaliação das
unidades expositivas e vetores de exposição na área de estudo. Os dados analisados parcialmente demonstram cinco níveis na escala de índice de
sensibilidade para as áreas mapeadas. As áreas de ocupação e índices de sensibilidade são demonstradas no mapa síntese como resultado das
análises obtidas por dados secundários e levantamento de campo. A Bacia do Rio Sahy tem sofrido um processo de ocupação em suas áreas de
planície e também alguns usos alternativos ao longo do entorno do rio o que tem levado o esgotamento do solo em virtude da degradação
ambiental intensificada pelo crescimento da população. Esse dinamismo relativo ao espaço geográfico da área de estudo está diretamente ligado a
um padrão espacial de ocupação enfatizado pelas dimensões econômicas (relações produtivas entre classes sociais e capital-trabalho) e também
uso do solo na utilização dos recursos da região, processo que tem se dado no município de Mangaratiba em função dos anéis suburbanos, em
torno da metrópole do Rio de Janeiro aumentando mosaicos paisagísticos de adensamentos urbanos em função de um processo de urbanização
diluído em meio a projetos imobiliários à espera de valorização. A área de planície da bacia do rio Sahy é interceptada pelo eixo rodoviário da
BR-101, trecho litorâneo relacionado também com o turismo e veraneios tradicionais. Todos esses processos marcam uma nova identidade
territorial à região e indicam desafios para melhoria ambiental a partir da organização socioespacial local.
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RESUMO
O presente trabalho pretende contribuir para as pesquisas que se desenvolvem no campo da história cultural a respeito da Primeira República no
Brasil. A partir da análise das manifestações de dança observadas nos salões de bailes cariocas e de como essas eram abordadas pela imprensa da
capital do país no período que se estende de 1900 a 1930, a pesquisa propõe observar relação entre o popular e o erudito e o discurso da
modernidade nas primeiras décadas da República. Seguindo reflexões de autores como Angela de Castro Gomes, Mônica Veloso, Herculano Lopes,
Martha Abreu e Carolina Dantas, dentre outros, questiona-se a fórmula mental – República Velha e Estado Novo – estabelecida pelos ideólogos do
regime inaugurado em 1937 que definiu haver um total distanciamento da burguesia carioca em relação às manifestações do povo. Estudos
recentes verificam um intenso intercâmbio entre o popular e o erudito durante as primeiras décadas do regime republicano. No sentido
estabelecido por Roger Chartier, apropriações, ressignificações e conflitos se deram no campo da cultura e estabeleceram uma realidade muito
mais complexa do que a simples dicotomia erudito X popular. O trabalho sugere que a dança, que constituiu importante meio de sociabilidade
durante a Belle Epóque e nos anos 1920, pode ser considerada objeto privilegiado para a observação do diálogo os diferentes grupos sociais
cariocas e a formulação de suas identidades e projetos de nação. No Rio de Janeiro, eventos políticos e sociais muitas vezes ocorriam em salões
nos quais casais rodopiavam embalados ao som de animadas orquestras. A imprensa carioca cotidianamente registrava em suas páginas crônicas
que retratavam os desafios de novas danças estrangeiras e nacionais, sobretudo o tango argentino, o fox-trot norte-americano e o maxixe
brasileiro. Esses ritmos, com destaque para o maxixe, se contrapunham a polca do século XIX e conquistavam os pés dos mais jovens e, ao mesmo
tempo, eram alvos de críticas dos mais conservadores por proporcionar maior proximidade entre os corpos e movimentos considerados
deselegantes ou lascivos. O maxixe enquanto música e dança, também chamado de tango brasileiro, teve a sua origem na segunda metade do
século XIX entre os conjuntos instrumentais de choro, os chorões, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na região da Cidade Nova que
concentrava grande número de habitantes negros e pobres. O ritmo teria recebido influencias da polca, da habanera e de ritmos africanos
introduzidos no Brasil pela diáspora africana. De qualquer forma, na pena de intelectuais brasileiros e na própria imprensa carioca o maxixe
tornou-se símbolo, muitas vezes controverso, da modernidade brasileira. Se os Estados Unidos tinham o fox-trot, Cuba a habanera e a irmã
Argentina tinha o tango, o Brasil tinha o maxixe como expressão nacional. As reflexões em torno da dança sensual giravam em torno da sua
valorização e/ou do seu descrédito enquanto ritmo e dança que pudesse traduzir a identidade nacional. Além de refletir o tema da modernidade
nacional através da análise de como o tema da dança atravessa os discursos da imprensa carioca, o trabalho pretende também debater temas
transversais que se apresentam nas fontes em questão. Em uma primeira investigação múltiplas questões saltam aos olhos do historiador mais
atento que busca, sobretudo, interpretar o espírito de um época: as relações entre a cultura popular, sobretudo negra, com a cultura das elites; a
liberdade da mulher moderna que dança o maxixe; as danças modernas em oposição ao classicismo acadêmico e as danças presentes nos salões
no século XIX; os impactos da Primeira Guerra Mundial no comportamento da burguesia e a dança como meio de entorpecimento; a questão da
alteridade a partir da dança e da música na formação dos múltiplos discursos a respeito da identidade nacional.
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RESUMO
A Teologia da Libertação é uma corrente teológica cristã que tem sua essência baseada na centralidade do pobre e do oprimido, como apontam
seus principais autores. Sua finalidade é fundamentada em compreender os ensinamentos propostos por Jesus Cristo a partir de um viés
libertador, entendendo o homem dentro dos âmbitos sociais, econômicos e políticos. A Teologia advém de um quadro histórico onde emanavam
efervescentes mudanças nas estruturas da sociedade e a crescente concepção marxista de análise social e histórica. Um novo conceito de
catolicismo surgiu na América Latina a partir da relação direta entre a Teologia e o movimento ecumênico pela congregação das religiões cristãs
nas décadas de 50 e 60 do século passado. O termo Libertação é cunhado na década de 70 e os pensamentos que a norteiam e influenciam estão
alicerçados em filosofias religiosas como a Teologia Antropo-política ou Teologia Antropológica, o Evangelho Social e Teologia da Esperança,
ambas visando a participação social da Igreja e a relação Homem/Deus. Sua atual baixa de adesão tem provocado inúmeros questionamentos
quanto à sua continuidade e atual relevância no cenário teológico atual. No presente trabalho, propõe-se refletir as influências da Teologia da
Libertação na construção da dinâmica de pensamento católico no século XXI, bem como a inserção do Papa Francisco – atual chefe da Igreja
Católica Romana – nesse contexto de mudanças. O estudo da Teologia da Libertação acompanha o desenvolvimento das gerações subsequentes
ao seu apogeu e seu desenvolvimento no pensamento contemporâneo de maneira a confrontar as realidades com as teologias praticadas. Os
pontos de maior significância a serem observados são: a formação do pensamento social a partir das ideias difundidas pela Teologia nos
movimentos e pastorais de bases da Igreja e a eventual mudança de parâmetros no início da inserção de minorias sociais impensados em suas
ações concretas. Por meio de metodologia qualitativa, os estudos iniciam o desenvolvimento a partir de ensaios bibliográficos dos principais
expoentes da Teologia da Libertação na América Latina, somando outros autores ligados à temática. O uso das mídias eletrônicas também é
considerado ao longo dos estudos como fonte de materiais relacionados ao centro de organização Católico, o Vaticano. Dentro desse cenário, são
absorvidas as reações sociais expostas pelo público nas mídias frente ao tema da Teologia. Dessa maneira, o estudo ainda em fase de
desenvolvimento, tem por objetivo identificar a discussão sobre a pertinência da Teologia da Libertação e por quais óticas pode ser observada
atualmente, bem como sua evolução e incremento no imaginário cristão.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Educação e Licenciatura
História

336

Titulo:

Corpo e ascese nas regras monásticas ocidentais da Primeira Idade Média (sécs. IV-VII)

Autor(es) Bruno Uchoa Borgongino
E-mail para contato: uchoa88@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): corpo, monaquismo, regras monásticas, ascetismo

337

IES: UNESA

RESUMO
O movimento monástico teve origem no Oriente por volta do século III. Nesse primeiro momento, o fenômeno era caracterizado pela ida solitária
ao deserto e pela adoção de uma conduta ascética rigorosa, pautada na renúncia aos bens mundanos e aos prazeres físicos. Em meados do século
IV, surgiria outra modalidade de vida monacal, baseada na perseverança numa comunidade sob o comando de um abade e numa ascese mais
branda. No Ocidente, houve um esforço por parte da elite clerical em manter os impulsos ascéticos em quadros institucionais organizados, de
maneira a assegurar seu poder sobre as práticas religiosas. A vivência monástica coletiva, estável e sob a responsabilidade de um superior
hierárquico seria privilegiada e estimulada pelas autoridades eclesiásticas. Na esteira desse processo de regulamentação do monaquismo,
membros proeminentes do clero redigiram regras monásticas, ou seja, documentos de caráter normativo que legislavam sobre aspectos diversos
da vida num mosteiro. A despeito de especificidades relacionadas a cada contexto de produção, esses textos continham elementos em comum –
dentre os quais destaco a atenção que o monge deveria dedicar ao seu corpo. Neste trabalho, pretende-se analisar a relação estabelecida entre o
corpo e a ascese monástica no conjunto de regras monásticas produzidas entre os séculos IV e VII. O recorte temporal compreende, portanto, o
período denominado pelo historiador Hilário Franco Jr. como Primeira Idade Média, no qual ocorreu a transição gradual entre o Império Romano
em desestruturação e os diversos reinos germânicos. A documentação contempla regras escritas nas regiões da Península Ibérica, da Gália e da
Península Itálica, visando atender a comunidades já estabelecidas ou recém-fundadas. Para a realização dessa investigação, pretende-se,
primeiramente, identificar os aspectos da corporeidade normatizados nesses documentos; em seguida, elencar práticas relacionadas ao corpo
indicadas ou proibidas; por fim, intenta-se avaliar o papel dessas normas dentro de uma perspectiva mais ampla de conduta ascética que perpassa
todos os escritos em questão. Heuristicamente, defendo a hipótese de que as regras monásticas ocidentais restringiam a alimentação, o descanso,
a gestualidade e o riso e impunham a abstinência sexual e o envolvimento em atividades manuais, afirmando os perigos que os prazeres físicos
representariam à alma.
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RESUMO
O tema geral do artigo é a construção do pensamento nacionalista nas obras de Manoel Bomfim (1868 – 1932). O autor em questão desenvolverá
seu nacionalismo e outras ideias em suas quatro obras históricas, produzidas entre 1905 a 1931. Período de grande turbulência política, pois o país
vivia a chamada Primeira República. A escolha deste pensador ocorreu sob alguns aspectos: por ser um autor pouco estudado pela academia,
sendo desconhecido para muitos pesquisadores; pelo fato de ter abordado questões pertinentes para demonstrar as causas e permanências de
nossos problemas, rompendo com as ideias “hegemônicas” do período; por sua visão humanista, preocupado constantemente com as questões
sociais, entre elas a educação. O artigo teve como objetivo analisar a construção do nacionalismo no Brasil sobre a perspectiva do autor.
Propusemos analisar a confusa construção deste conceito-sentimento, identificando seu desenvolvimento histórico a partir de suas obras,
percebendo a forma que o autor forjou eventos para garantir a este sentimento amarrado as influências do colonialismo. O trabalho teve como
metodologia, a crítica ontológica da visão de mundo do próprio autor, ou seja, o trançado determinativo de seus escritos, ao modo como o
próprio autor os concebeu e expressou. Procedimento, pois, que adquire a articulação e identidade pelo respeito radical à estrutura e à lógica
inerente ao texto examinado, ou seja, que, tem por mérito a sustentação de que antes de interpretar ou criticar, é incontornavelmente necessário
compreender e fazer prova de ter compreendido. A pesquisa também pretendeu demonstrar os elementos que marcaram a obra de Bomfim como
vertente diferenciadora de seus contemporâneos, e notar os porquês do isolamento que o autor e seus escritos sofreram. A permanência das
estruturas coloniais no Brasil, em vias de modernização, foi vista como obstáculo para a construção do Estado-Nação. Esta questão foi tema caro,
presente nos debates dos pensadores nacionais do primeiro quartel do século XX. Há a necessidade, primeiramente, de explicitar algumas
questões que se aplicaram a esse trabalho e que inquietam a muitos historiadores profetizaram o fim dos "tempos do nacionalismo", colocando o
estudo de pesquisadores ou ideias que, de alguma forma, voltam a este intrigante tema, como sendo "atrasadas" ou "fora de lugar". Em épocas de
globalização, onde, teoricamente, deveriam se homogeneizar as culturas e, consequentemente, as nações, constata-se o oposto: as
nacionalidades e identidades parecem emergir com força total, por todo o planeta. Daí, um dos motivos para o estudo deste assunto.
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RESUMO
Este artigo problematiza o cinema nacional, analisando historicamente as várias formas de produção, financiamento e distribuição para tratar
posteriormente com maior ênfase do cinema brasileiro nas décadas de 1970 e 1980. A partir da compreensão de duas correntes distintas: a Boca
do Lixo, região localizada na cidade de São Paulo, que com suas produções independentes adquiriu uma identidade cinematográfica singular
através da forma como suas distribuidoras e produtoras se estabeleceram, onde pessoas sem qualquer tipo de formação específica ou experiência
em fazer cinema, conduziram seus filmes ao êxito financeiro e; a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, fundada em 1969 durante o regime
militar pelo governo brasileiro, que se tornou a maior companhia distribuidora do cinema nacional de toda a sua história, com o objetivo de
intensificar a produção e distribuição de filmes nacionais financiado pelo próprio Estado, através de um projeto de institucionalização cultural de
dimensões nacionais, criando assim uma ferramenta eficaz sob a tutela do governo de controle sobre as produções cinematográficas. A pesquisa
busca através da análise proposta, compreender como se davam os limites entre a liberdade criativa e o desejo de seus respectivos financiadores
utilizando-se do método comparativo onde por meio das suas características específicas será possível compreender todos os processos que
envolveram estes dois universos. Realidades que se completaram e experimentaram formas distintas de liberdade e aprisionamento pelo dinheiro.
No final das contas a relação entre a liberdade e o financiamento tanto da Embrafilme quanto da Boca do Lixo eram semelhantes, ambas se viam
presas aos seus respectivos mecenas, porém tinham que exercer sua criatividade para conseguirem criar com certa liberdade. O legado deixado
por ambas nos trás como conclusão que ainda que de forma mais branda as formas de produção, distribuição e financiamento seguem ainda hoje
a fórmula de sucesso praticado tanto na Boca do Lixo quanto na Embrafilme onde existe o cinema com incentivos públicos e reguladores
representados pela ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e também o incentivo privado em troca de propaganda das marcas durante os filmes e
outras vantagens oferecidas pelo estado para empresas que apoiarem o desenvolvimento do cinema nacional.
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RESUMO
Este artigo se enquadra na modalidade de história política, e na perspectiva da história e poder, pois analisa como a radicalização política no final
do governo de João Goulart, contribuiu para o agravamento da crise constitucional brasileira as vésperas do golpe de 1964. Neste cenário, as
classes políticas impulsionadas pelos seus interesses, desprezaram os preceitos da carta de 1946, levando a efetivação de ações inconstitucionais e
golpistas que levaram o país ao fim da democracia representativa. Partindo dessas proposições, foram abordadas as ideias e ações das principais
forças políticas que atuaram naquele contexto histórico, buscando entender e correlacionar as questões conjunturais como a democracia, a luta
de classes e o funcionamento das instituições políticas no período estudado. O artigo se divide em cinco seções, sendo a primeira uma análise da
literatura utilizada como fonte para fundamentar o trabalho. A segunda seção destaca o crescimento e as ações dos setores progressistas, em
defesa de temas como as reformas de base. A terceira visa avaliar a democracia e a guinada para a radicalização política dos setores de esquerda.
A quarta seção tem o propósito de compreender a centralidade política e a importância do PSD, no cenário político brasileiro e sua divisão interna,
gerada pela radicalização política e a desestabilização partidária no começo dos anos 60. A quinta seção analisa os interesses, as ações e as
articulações políticas, das forças liberais, conservadoras e radicais no processo de enfraquecimento do governo João Goulart e o consequente
golpe. Assim, concluímos que radicalização política dos agentes políticos envolvidos impossibilitou qualquer consenso. Sendo o golpe civil/militar,
motivado pelas crescentes mobilizações das massas populares, que visava estender os direitos democráticos nas áreas política, econômica e social.
Porém, essas reivindicações foram tolhidas por forças conservadoras e reacionárias, por estas representarem perigo ao seu status quo. A coleta
dos dados foi feita através de pesquisas bibliográficas que abrangem a leitura sobre o tema determinado. Assim, foi utilizado o acesso a livros e
artigos científicos que buscaram fundamentar e contribuir para a construção de conhecimento, fazendo com que o levantamento de dados e
informações sobre o tema tomasse um caminho teórico. A pesquisa realizada foi uma pesquisa qualitativa cujo primeiro procedimento foi à coleta
de dados relacionados com o assunto abordado. Depois, foi feito a seleção das fontes mais adequadas para sustentar o trabalho. Assim, foi feito o
reconhecimento do campo historiográfico do trabalho, sendo o campo de História política e História e poder.
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RESUMO
A receita culinária oferece a possibilidade de descobrir um pouco da história e da cultura de uma sociedade ou de um segmento. Através da
observação e leitura das receitas culinárias, podem ser decifrados seus códigos implícitos, como as emoções, lembranças, tradições familiares e de
grupos societários. Quando se alimentam, normalmente as pessoas não percebem que, além de suprir necessidades vitais, realizam um ato social
complexo. Além de instrumento utilizado para registro e preparo de um ato simples e indispensável, as receitas culinárias se tornam objetos de
estudo capazes de serem abordados sob múltiplos olhares. Através da observação e leitura das receitas culinárias, podem ser decifrados seus
códigos implícitos, como as emoções, lembranças, tradições familiares e de grupos societários. Ao mesmo tempo, podem se levantar questões
sobre a produção e consumo de alimentos, evolução do gosto, as relações de classe e gênero envolvidas no preparo e na criação dos pratos nos
tempos mais antigos, e como estes são produzidos na atualidade. Essa pesquisa busca com objetivo, conhecer o significado das receitas culinárias
familiares, enquanto expressão da cultura familiar na atualidade. Como metodologia, foram realizadas pesquisa de campo e bibliográfica, com
utilização de fontes documentais como procedimento de coleta e análise de dados, a partir de uma abordagem social, cultural, histórica e
gastronômica. Para a escolha da amostra foi utilizada a técnica da amostragem não probabilística, selecionada por conveniência. Foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas, buscando identificar as receitas de família conservadas; as ocasiões em que estas são utilizadas; possíveis
adaptações em sua elaboração e se existe algum cuidado no sentido de repassar estas receitas fazendo-as circular entre os membros da família. Os
resultados levantados no estudo de campo foram analisados sob abordagem qualitativa. Todos os entrevistados eram ligados à área de
alimentação e preenchem o requisito da pesquisa de terem recebido as receitas culinárias de família, como herança. Um sentimento de valor
inestimável dado a estas receitas pode ser notado em todas as entrevistas através dos relatos das pessoas entrevistadas. As receitas são guardadas
com muito afeto e a passagem delas através das gerações é notada, algumas de mãe para filha, com risco de perder-se nesta última geração,
enquanto outra foi passada de avó para neto, suprimindo uma geração. As entrevistas confirmam a fala de alguns autores de que a comensalidade
reforça os vínculos que unem os membros de uma família e ainda indicam simbolicamente as relações de poder e posições hierárquicas entre
indivíduos de um mesmo grupo social, algumas vezes expressando tensões, conflitos e distinções entre familiares. É necessário salientar a
importância da história das receitas culinárias de família, onde há uma forte relação de identidade cultural, que vem se perdendo por conta da
diversidade de receitas veiculadas pela mídia televisiva e internet, padronizando-as, muitas vezes desconsiderando sua origem. Conclui-se que as
entrevistas revelaram um combinado de emoções com temperos, sentimentos com receitas culinárias, saudades com aroma e sabor. Relações de
poder, mistério e segredo foram pouco percebidas. Recomenda-se a continuidade do estudo e do conhecimento das receitas culinárias de família
registradas algumas vezes em cadernos manuscritos, outras mantidas apenas pela tradição oral, assim como da descoberta pelo prazer e alegria
de envolver novas gerações no conhecimento desenvolvido por gerações anteriores plenos de significados para o universo familiar.
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RESUMO
O grupo de pesquisa “Leituras e interfaces: Direito, Arte e Literatura”, vinculado a um programa de iniciação científica, tem como objetivo principal
estimular e promover o acesso dos estudantes de Direito a bens culturais, aprofundando assim as interfaces existentes entre Direito, Arte e
Literatura, a partir da análise de obras literárias, cinematográficas, pictóricas e artísticas de um modo geral, possibilitando a abertura de um novo
campo para a realização de estudos e pesquisas jurídicas. Isso permite difundir, mediante o diálogo entre as comunidades acadêmicas do Direito e
das Artes, a reflexão acerca da capacidade da arte em auxiliar os estudantes na árdua tarefa de desvelar, através da ficção, estética e
narratividade, a realidade social e jurídica atual. Além disso, o grupo de pesquisa em seus encontros promotores de debates e discussões
oportuniza o exercício da oratória e da capacidade de argumentação. Como metodologia adotada, o grupo empreende de modo descritivo e
analítico leituras teóricas e literárias acerca de tema previamente determinado pelos participantes. Busca-se em perspectiva investigatória
construir resenhas criticas e mesmo artigos na promoção do aprendizado e do conhecimento acadêmico. Acerca das interfaces entre Direito e
Literatura, o referido grupo de pesquisa, que teve início em agosto de 2014 apresenta como resultado parcial de sua investigação duas análises. A
primeira delas lê o conto Anjo das Marquises, de Rubem Fonseca, e dessa narrativa estabelece discussão no âmbito jurídico com o crime de tráfico
de órgãos. Para tanto, são investigados vários elementos, tais como: casos julgados, impunidade, inaplicabilidade da lei, desconhecimento da
população, dentre outros. A segunda análise realiza diálogo com o texto de William Shakespeare, O mercador de Veneza, para o qual vários
episódios literários terão eco nas análises jurídicas: o julgamento realizado pela Corte Veneziana; a oratória e argumentação; a tolerância e o
respeito religioso e étnico; o estabelecimento de contratos verbais e/ou escritos; o empréstimo e as relações financeiras; o cumprimento das
obrigações contratuais, dentre outros. Assim, cada episódio literário é observado em seu aspecto local e analisado em perspectiva comparativa
com as demandas atuais. O estudo histórico favorece melhor entendimento do problema na sua dimensão evolutiva. Dessa forma, o grupo de
pesquisa Leituras e interfaces: Direito, Arte e Literatura, em etapa parcial na apresentação de resultados e conclusões, aponta as duas
investigações, que buscam, motivadas pela leitura literária, em constructos teóricos jurídicos e históricos fundamentação para entendimento de
questões-problema. Os estudos realizados já permitem a confecção de artigo que investiga as relações entre o crime de tráfico de órgãos e o
princípio da dignidade da pessoa humana e sua efetividade em relação a este crime, apontando o descumprimento do Código Civil Brasileiro.
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RESUMO
Seja na matemática pura ou aplicada, teoria dos números, ciências da computação, biomatemática, engenharias ou ciências econômicas, a análise
Diofantina e a aplicação das equações lineares tem ocupado um papel de destaque para o desenvolvimento de modelagens matemáticas que
permitem correlacionar, representar e verificar de forma sistêmica e abrangente um vasto espectro de problemas acerca da contagem de
grandezas discretas que se apresentam em nosso cotidiano, [re] unificando campos distintos da geometria e da álgebra à medida que a teoria dos
números avança na busca de soluções para problemas estigmatizados no passado como “inatacáveis” ou ainda não completamente respondidos
com o rigor característico da geometria-analítica moderna. Contudo, uma abordagem axiomática mais aprofundada acerca dos limites teóricos
relacionados à contagem dos números, em especial dos números primos, se faz cada vez mais necessária à medida que a [re] produção da cultura
humana, do capital intelectual e de riquezas interpessoais e intercorporativas, vêm se construindo, concentrando-se e disseminando-se
exponencialmente por meio das redes virtuais, sobretudo da internet, que compõe um mundo virtual construído por sistemas e linguagens
matemáticas computacionais e que devem sua integridade e segurança aos complexos sistemas de criptografias construídos a partir da misteriosa
lógica caótica que envolve a contagem desses números especiais: os inteiros primos. Muitas foram às tentativas de se obter fórmulas que
gerassem uma sequência de inteiros primos ou ao menos entender o padrão que rege sua sequência de distribuição ao longo da reta real muito
embora todas infrutíferas ou ainda, cercadas por inconsistências teórico-axiomáticas, sendo que se tal fórmula for possível ou obtida teriam seus
efeitos para o mundo virtual, efeitos semelhantes aos que as formulações da teoria da relatividade restrita tiveram para o mundo concreto. A
presente pesquisa tem por marco teórico o estudo das equações lineares ditas Diofantinas, suas propriedades notáveis, teoremas e
desdobramentos teóricos intrínsecos aos critérios da divisibilidade sobre o conjunto dos números inteiros e apresenta como objeto/problema um
modelo matemático aplicável à contagem dos números primos desenvolvido a partir da tese de que todo número inteiro n, igual ou maior que
dois, pode ser expresso como a média aritmética de dois inteiros absolutamente primos a menos da ordem das parcelas que a compõem; Ainda
sem perda de generalidade a partir dessa tese constrói-se a hipótese de que todo número inteiro par, igual ou maior que quatro, pode ser escrito
como uma combinação linear, ou seja, uma equação Diofantina de primeiro grau com as soluções inteiras de suas variáveis pertencentes a um
Sistema Reduzido de Resíduos definida pela função Fi de Euler; Sendo essa hipótese demonstrada, incorre-se diretamente na prova da conjectura
forte de Goldbach. Ainda conclui-se na presente pesquisa a possibilidade de construção de uma sequencia bem definida de números inteiro
apenas primos assim como a geração de seus indexadores em função da contagem dos números naturais. O resultado da pesquisa é a formulação
de uma hipótese que implica na correlação da solução da conjectura “forte” de Goldbach à solução de uma equação Diofantina linear, a partir da
tese que “todo número inteiro, primo ou composto, é a média aritmética de dois inteiros primos absolutos”, estabelecendo novos
desdobramentos sobre as iterações das identidades algébrico-geométricas envolvidas, a análise Diofantina sobre um novo olhar questionador
acerca da segurança digital: Até que ponto as redes virtuais estão seguras pelas as linguagens matemático-computacionais vigentes?
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RESUMO
Desde o surgimento das redes sociais cuja principal característica é a geração de conteúdos por usuários, elas vem sendo amplamente utilizadas
entre a geração jovem. Além da finalidade original de estabelecer uma rede de amizades, as redes sociais podem ser utilizadas como recursos
pedagógicos em contextos educativos. Por outro lado, durante décadas, o ensino de matemáticas nas escolas esteve restrito aos métodos
tradicionais e aos conteúdos do livro didático, adotando a resolução de exercícios desvinculados da realidade como estratégia de ensino. Este
trabalho tem como objetivo principal compreender como alunos compartilham informações promovendo uma aprendizagem colaborativa no
ensino de matemática, tendo como referência as redes sociais Facebook e Twitter. A pesquisa realizada é de natureza bibliográfica, documental e
de campo com abordagem qualitativa, os dados foram gerados por meio de um questionário semiestruturado com questões abertas, aplicado a
alunos da rede pública e privada de ensino do Distrito Federal. Os dados foram organizados e avaliados a luz da análise de conteúdos e os
resultados mostram que o emprego das redes sociais como ferramenta pedagógica ainda não é uma realidade nas salas de aula do Distrito
Federal, porém uma grande maioria dos respondentes tem consciência do potencial das redes sociais como recurso pedagógico e acreditam que
não só no ensino de matemática, mas de um modo geral elas contribuíram para uma educação colaborativa em rede, ultrapassando os limites
físicos e temporais da sala de aula. Um novo contexto educacional vem sendo construído tendo as redes sociais como embrião para a criação de
redes de informação e conhecimento. Os participantes da pesquisa indicaram como as redes sociais podem ser usadas para criar comunidades e
redes para disseminação do reconhecimento, e suporte para a aprendizagem e fomentar a colaboração entre eles e com professores. Foram
identificadas questões de uso apropriado dos meios de comunicação social sobre a base da exposição e compartilhamento de conteúdo. Também
há preocupações sobre a falta de controle sobre o conteúdo compartilhado e a privacidade dos perfis dos usuários. Nessa nova concepção o
processo de ensino e aprendizagem será baseado no conectivismo e no compartilhamento de informação pelas redes de conhecimento de forma
síncrona e assíncrona e atemporal. O desenvolvimento das tecnologias permitirão avanços cada vez maiores em todos os setores da sociedade.
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RESUMO
Este trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa com delineamento descritivo-explicativo e buscou investigar dificuldades na resolução de
problemas de Construções Geométricas por alunos do 1º ano de um curso de Licenciatura em Matemática. Participaram deste estudo três
acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os dados foram coletados por meio das
produções dos alunos, entrevistas semiestruturadas, aulas gravadas, observações e registros realizados pela pesquisadora durante as aulas de
Construções Geométricas. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo de Laurence Bardin. As análises foram realizadas com base no
referencial teórico adotado, sendo eles: a teoria dos Registros de Representações Semióticas, as diferentes apreensões da figura e os discursos
argumentativos e dedutivos de Duval. A partir dos resultados obtidos pelos diferentes instrumentos de coleta de dados, foi possível verificar que
os alunos apresentaram dificuldades com conceitos básicos de Geometria Plana, tais como: propriedades dos quadriláteros; perpendicularidade;
segmentos proporcionais; congruência de triângulos; confusão de ponto com segmento e mediatriz com mediana; ângulos adjacentes e
suplementares. Em relação aos discursos argumentativos e dedutivos, os alunos apresentaram dificuldades em ambos, sendo mais evidentes nos
problemas que exigiam o discurso dedutivo (demonstrações). Dentre as dificuldades destacamos: compreender a estrutura de uma demonstração;
identificar a hipótese e a tese; fazer uso das regras de inferência (definições, teoremas, axiomas, etc.); ausência de passos da demonstração ou
justificativas; articular logicamente as etapas da demonstração; concluir as provas e as demonstrações. Em síntese, constatou-se que apenas um
aluno não teve dificuldades na disciplina de Construções Geométricas pelo fato de que, antes de entrar na Universidade fez um Programa de
Iniciação Científica na UFMS. Durante este período cerca de três ou quatro anos, resolveu vários tipos de problemas geométricos, dentre eles:
construções de figuras, descrição do procedimento de construção, demonstrações e provas. Os demais alunos terminaram a disciplina de
Construções Geométricas com muitas dificuldades, principalmente na elaboração de um discurso dedutivo e argumentativo. Cabe destacar, que os
sujeitos de nossa pesquisa serão futuros professores de Matemática, portanto, os cursos de Licenciatura em Matemática têm o desafio de
preparar o futuro professor para o ensino da Geometria, uma vez que, se estas dificuldades não forem superadas durante o processo de formação,
provavelmente um círculo vicioso se fará presente. Em outras palavras, não se aprende porque não se ensina (alunos) e não se ensina porque não
se sabe (formação de professores).
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RESUMO
As mídias sociais são tecnologias que têm sido amplamente difundidas no cotidiano dos alunos. Isso resultou em um interesse crescente na
investigação do potencial papel de apoio que a mídia social pode oferecer em contextos de aprendizagem. A dinâmica social e as constantes
inovações tecnológicas criaram um novo cenário em que o modo de se comunicar entre as pessoas foi ressignificado. Nesse novo contexto as
tecnologias sociais vêm assumindo um papel de destaque na sociedade, sobretudo no meio educacional. Esse crescimento abrupto do uso das
mídias sociais por adolescentes em sala de aula exige dos professores uma maior compreensão da forma como elas se inserem na vida dos seus
alunos, a fim de instrui-los a utiliza-las de forma eficaz esses recursos. O objetivo desta investigação é compreender a percepção dos docentes
sobre as mídias sociais e como elas interferem no desenvolvimento afetivo e cognitivo dos alunos. Os dados foram gerados por meio da aplicação
de um questionário semiestruturado com perguntas abertas que contemplam os objetivos da pesquisa. Os questionários foram aplicados a
professores da rede pública e privada do Distrito Federal. Os relatos dos professores foram analisados segundo a “Análise de Conteúdo”
agrupando e classificando as respostas por semelhanças. Os resultados revelam que a maioria dos professores ainda não percebe as mídias sociais
como um recurso que possa contribuir no processo de ensino e aprendizagem, considerando ainda um lado negativo das mesmas. No entanto, os
respondentes admitem que seja um processo irreversível a inserção na sala de aula e na sociedade das tecnologias, cabendo ao docente pesquisar
mais sobre como utilizar o potencial de interação e disseminação de informação dessas ferramentas para construir conhecimento. Denota-se
ainda uma resistência por parte dos professores com mais experiência em sala de aula no uso desses recursos cuja principal preocupação é a perda
de controle do processo educacional. A educação para o século XXI consiste na construção de um novo paradigma norteado por relações baseadas
em interações midiáticas. No entanto, o uso dos meios de comunicação social no processo de ensino e aprendizagem deve ser orientado por
metas pedagógicas e articulado com os outros recursos pedagógicos já consolidados.
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RESUMO
É notória a repulsa que as pessoas possuem pela matemática e esse sentimento já começa a ficar evidente nos estudantes dos anos iniciais do
ensino fundamental, quando questionados sobre a sua relação com a matemática. As respostas são as mais variadas possíveis, como por exemplo:
“porque eu não entendo”, “para que vou precisar disso na minha vida?” e, também, simplesmente, porque “eu não gosto”. No entanto, nas séries
iniciais o estudante deveria deparar-se de forma quase que intuitiva com o aprendizado da matemática que parte das experiências pessoais das
crianças e das suas intuições dando significado a esse aprendizado. Estas reflexões nos remetem às seguintes questões: diante desta abordagem
de ensino que a matemática recebe nos anos inicias, que valoriza os conhecimentos sociais e intuitivos das crianças por que, então, os alunos
desenvolvem esse sentimento de repulsa e pavor pela disciplina? Podemos afirmar que o ensino de matemática nos anos iniciais da escolaridade
privilegia os aspectos que a valorizam como ciência? O que leva os alunos desde tão cedo a detestar essa disciplina? Para melhor compreender
esta problemática é importante conhecermos um pouco mais do aprendizado escolar da matemática, na etapa inicial de escolarização da criança.
Assim, faz-se necessário identificar o papel do professor nesse processo que se estabelece entre a criança, os seus saberes intuitivos e a
matemática escolarizada. A partir das constatações que nos situam nesta problemática, foi desenvolvido um levantamento de opinião com
professores e estudantes dos anos inicias e finais do ensino fundamental em duas escolas da rede pública do município do Rio de Janeiro, que
encontra-se em fase de finalização. Nesta análise preliminar, com base nas questões de estudo, já é possível identificar evidências de como se
desenvolve o ensino e se realiza a aprendizagem nos primeiros anos de escolaridade explicitando uma expressiva valorização do cálculo como
representação do que seja um bom aprendizado da matemática escolar. Esta análise nos leva a crer que os alunos, embora questionando o
sentido da matemática que lhes é ensinada na escola: desprovida de significado, mecanizada e predominantemente como cálculo, subjugam-se a
esse ensino desfalcado de seu caráter lúdico, criativo e belo que caracterizam os conceitos matemáticos considerados determinantes na formação
matemática dos alunos. Além deste estudo, em campo, a análise de bibliografia no âmbito da educação matemática, inserida na temática da
metodologia da matemática e seus respectivos conteúdos e de documentos como as avaliações em larga escala (Provinha Brasil e Prova Brasil)
vem contribuir com informações a respeito do que se considera relevante no aprendizado da matemática para os primeiros anos de escolaridade
e, mais ainda, se essas avaliações norteiam ou delimitam o ensino escolar da matemática nos anos iniciais. A partir da metodologia explicitada, já
nos é possível identificar algumas das causas que provoca o sentimento de pavor na maioria dos estudantes e que se transforma num entrave para
o desenvolvimento matemático desses alunos. Os professores valorizam predominantemente atividades de cálculo e com ênfase em
procedimentos de memorização de técnicas. As avaliações elaboradas por estes professores são coerentes com as escolhas metodológicas que
fazem e reforçam a matemática como cálculo. Os alunos buscam a “resposta certa”, em detrimento do processo de resolução que caracteriza o
raciocínio matemático. Além disso, os cálculos apresentados fora de contextos reforçam a necessidade de memorização por parte dos alunos que
afirmam serem cansativos, mas que “caem na prova”, reduzindo a esta causa a importância do aprendizado.
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RESUMO
O presente trabalho traz uma reflexão teórica acerca dos reflexos da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre a abordagem da teoria
geográfica nas escolas brasileiras de Ensino Fundamental. Observou-se como a Geografia vem sendo tratada como ciência e como disciplina na
lógica das atuais avaliações oficiais da qualidade educacional e refletiu-se sobre alguns desafios que se impõem aos geógrafos educadores.
Concluiu-se que atualmente há um conjunto de conteúdos que revelam uma forte tendência de ruptura do ensino de Geografia com sua tradição
positivista. Esta mudança, trazida em grande parte pelos parâmetros oficiais, ancoram-se em correntes do pensamento científico consideradas
contraponto à tradição descritivista/determinista da ciência em foco. O neo-marxismo, o (pós) estruturalismo e o humanismo se fazem presentes
no discurso de renovação da disciplina, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que de fato a Geografia possa exercer seu papel
transformador, nos moldes do que se espera de uma disciplina formativa, nos moldes de uma educação renovada, emancipatória e crítica.
Concluiu-se ainda, que a teoria geográfica atualmente vem se renovando a partir dos novos desafios impostos pela educação no Brasil com os
novos parâmetros de aprendizagem preconizados e das políticas públicas desenvolvidas. O presente trabalho traz uma reflexão teórica acerca dos
reflexos da criação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), criados pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação em
1997, durante a gestão do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002). Embora a Geografia faça parte do
currículo escolar desde meados do século XX, foi com a democratização do Brasil após o Regime Militar (1964-1985) que sua forma de ensino
passou por significativa transformação. Outrora dominada por abordagens positivistas, com os PCNs a Geografia escolar passou a ser vista como
uma disciplina formativa do núcleo central da educação básica, merecendo ser redefinida a partir de novos paradigmas, notadamente os
consagrados pelo neomarxismo, o (pós) estruturalismo e o humanismo. Neste texto, analisou-se ainda como a Geografia vem sendo tratada como
ciência e como disciplina na lógica das atuais avaliações oficiais da qualidade educacional: Provinha Brasil , Prova Brasil , ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) e ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e refletiu-se sobre alguns desafios que se impõem aos geógrafos
educadores. Para tanto, recorreu-se à análise documental e revisão bibliográfica para ter-se maior clareza sobre como a Geografia vem sendo
ensinada e aprendida nas escolas brasileiras e, ainda, quais os fundamentos epistemológicos que dão sustentação e lógica analítica aos conteúdos
atualmente trabalhados em salas de aula.
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RESUMO
Na atualidade, tem sido cada vez mais comum a presença de pedagogos no quadro funcional das empresas, por ser este um profissional que age
com vistas a otimizar o desempenho dos colaboradores por meio de programas de treinamento e desenvolvimento. Isso porque, o mercado tem
exigido profissionais cada vez mais capacitados, cuja formação não esteja limitada somente aos aspectos técnicos de sua função. Nesse sentido, a
atuação do pedagogo ilustra a tendência atual de valorização do capital humano que, por consequência, gera maior produtividade e
competitividade no contexto organizacional. Frente a este cenário, este estudo objetivou investigar como o papel do pedagogo organizacional é
percebido pelos colaboradores, entendendo que esta percepção está diretamente relacionada com a qualidade do trabalho por ele desenvolvido
neste espaço. Para alcançar este objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, em forma de um estudo de caso, seguindo uma abordagem
qualitativa, do tipo descritiva. O instrumento utilizado para a construção dos dados foi o questionário, aplicado a 20 colaboradores de uma
empresa privada prestadora de serviços no ramo de manutenção de piscinas do Distrito Federal. Os resultados deste estudo indicam que os
colaboradores conhecem este profissional e o trabalho por ele desenvolvido. Sobre as ações implementadas pelo pedagogo que, em geral, estão
relacionadas a programas de treinamento, recrutamento e seleção e reuniões com o grupo funcional, os colaboradores as consideram como de
importância relevante. Justificam a importância deste trabalho pela percepção de que o mesmo impacta significativamente o contexto
organizacional, especialmente pela possibilidade de favorecer a qualificação e desenvolvimento profissional dos colaboradores, o que tende a
gerar maior produtividade. Desse modo, os resultados indicam que o pedagogo, no contexto estudado, está plenamente integrado no âmbito
empresarial, sendo, inclusive, conhecido pelos colaboradores da organização. Seu trabalho é valorizado pelo grupo funcional, pois desenvolve um
trabalho que tem agregado valor às pessoas e empresa. Estes achados nos levam a refletir sobre a importância da ampliação dos espaços de
trabalho do profissional de pedagogia, por entender que este pode desenvolver uma ação educativa para além dos limites escolares, cujos fins,
também ultrapassam os processos de escolarização.
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RESUMO
Atualmente, o profissional responsável por ensinar a matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental é o pedagogo. No entanto, por não ser
um especialista da área, algumas inquietações surgem relacionadas à sua capacitação profissional para o exercício desta função, tanto do ponto de
vista conceitual quanto técnico. Isso porque, na prática é muito comum ouvir relatos docentes acerca de suas dificuldades pessoais no tocante a
esta situação. Assim, acredita-se que o investimento na formação inicial do docente, pode não somente minimizar possíveis dificuldades no
exercício futuro do magistério, mas, também, contribuir para um ensino de melhor qualidade que implique em melhores índices de aprendizagem
dos alunos nesta área de saber. A partir dessa concepção, este estudo objetivou analisar a formação dos alunos do curso de pedagogia para o
ensino da matemática dos anos iniciais no Ensino Fundamental. Para isso, foram desenvolvidas pesquisas do tipo documental e de campo. A
pesquisa documental contemplou a análise das Diretrizes Curriculares que normatizam a oferta do curso de pedagogia pelas IES, bem como a
Matriz Curricular do Curso de Pedagogia investigado e os planos de ensino relacionados às disciplinas de formação específica nesta área. A
pesquisa empírica foi desenvolvida seguindo uma abordagem qualitativa, por meio da aplicação de um questionário a 46 alunos formandos do
curso de Pedagogia de uma IES da rede privada do Distrito Federal. Por meio deste estudo, pôde-se concluir que o curso de pedagogia investigado
não tem favorecido de forma eficiente a capacitação do profissional para o ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois,
para os alunos, os conteúdos teóricos e práticos ministrados ao longo do curso não tem sido suficientes para sustentar sua atuação em sala de
aula. Em contrapartida a esta conclusão, constatou-se que a instituição promove atividades, inclusive, extraclasse para favorecer esta formação,
como por exemplo, eventos diversos, cursos de extensão e atividades de pesquisa. Dentre as principais fragilidades de sua formação, os alunos
indicam o distanciamento entre o conhecimento conceitual trabalhado e a compreensão acerca de sua aplicação prática no cotidiano, e a carga
horária que poderia ser estendida para contemplar as especificidades desta área de conhecimento, inclusive da disciplina de estágio
supervisionado. Este estudo, por seus dados, aponta para a necessidade de uma investigação mais profunda desta realidade para que se possa
alcançar uma compreensão mais complexa, de modo a verificar variáveis outras que possam estar interferindo sobre a formação destes
acadêmicos, haja vista que a instituição tem empenhado esforços para promover uma formação ampla capaz de sustentar sua atuação na prática.
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RESUMO
A criança é apresentada à matemática escolar desde a educação infantil, mais especificamente dos quatro aos cinco anos. Nesta etapa, as
orientações que supostamente servem de apoio aos professores quanto aos aspectos relacionados à infância e à Matemática e aos conteúdos
matemáticos estão presentes no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI. Neste referencial, a Matemática é entendia
como “fazer” e traduzida pelas próprias ideias das crianças e nas relações que estas estabelecem entre elas. Desta forma, este documento declara
que as crianças tomam decisões e não apenas executam instruções. No entanto, este mesmo referencial não deixa explicito como e em quais
situações a criança pode vir a desenvolver-se em matemática na perspectiva que defendem. Por outro lado, quando nos voltamos para o cenário
das escolas de educação infantil, em particular a escola que é campo de observação deste estudo, o que identificamos em relação à prática dos
professores com a matemática é a valorização do caráter preparatório que se dá a ela: “preparar para escrever os números”, “preparar para fazer
continhas”. Além disso, quando estes professores se referem ao ensino da matemática, priorizam unicamente os números reduzindo todos os
campos da matemática à contagem. Assim, diante desta problemática e instigados pelas questões levantadas na disciplina do curso de Pedagogia
que discute o conteúdo, a metodologia e prática da matemática, iniciamos este estudo que ainda encontra-se em andamento e está vinculado ao
grupo de pesquisa e produtividade do mesmo curso. O estudo está sendo desenvolvido numa escola de educação infantil da rede municipal do Rio
de Janeiro. Os primeiros levantamentos foram realizados a partir do contato com as professoras da escola ao participarem dos encontros de
planejamento. Este cenário nos permitiu identificar as escolhas que estas professoras realizam quando organizam o “fazer matemático” das
crianças. Além disso, quando justificam as atividades matemáticas que propõem desenvolver com as crianças declaram o que consideram como
preferível do que seja o ensino de matemática para estas cinco turmas de educação infantil. Desta forma, buscamos identificar qual a matemática
ensinada nesta etapa da formação infantil? O que estes professores dizem ser a matemática que ensinam? O que é a escolarização em matemática
na educação infantil? Os estudos desenvolvidos por Terezinha Nunes e Katia Smole sobre a matemática na educação infantil nos ajudam a melhor
compreender e situar a matemática nesta etapa do desenvolvimento infantil. Comparando esses estudos com as atividades matemáticas
planejadas pelos professores, é possível identificar algumas considerações preliminares e que nos permitem dizer que os professores, nas suas
escolhas, desconsideram os documentos que orientam o ensino de matemática para a educação infantil. Além disso, apresentam como desejável
escolher atividades matemáticas voltadas para a escrita dos números, recitar números e que tenham como foco a repetição desprovida de sentido
e a memorização. Estariam estas escolhas dos professores contribuindo, desde tão cedo, para o problema de fracasso que a matemática
representa na alfabetização matemática dos alunos dos anos inicias?
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RESUMO
A Educação Física, sendo componente curricular obrigatório da Educação Básica, sofreu diversas transformações em consonância com as
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais que aconteceram no final do século passado. Um marco fundamental foi a introdução dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998, documento este fomentado pelo Ministério da Educação e Cultura e Desporto – MEC, que
sinalizou uma nova forma de “pensar e agir” sobre a Educação Física, contrapondo-se à Educação Física tecnicista e esportivista que predominou
durante décadas em nossas escolas. Além de definir os Blocos de Conteúdos a serem trabalhados pela Educação Física (conhecimento sobre o
corpo, ginástica, esportes, lutas, jogos e brincadeiras, atividades rítmicas e expressivas), este documento também apresenta os Temas Transversais
que possibilitam a análise e discussão de temas relacionados com a Saúde, Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente e Orientação Sexual, que
podem ser trabalhados com as crianças e jovens, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, por meio de conceitos, procedimentos e atitudes.
Nesse sentido quais são os conteúdos que os alunos tiveram nas aulas de Educação Física escolar? O objetivo deste trabalho é analisar se os
graduandos em Pedagogia do Centro Universitário Estácio Uniradial, campus Santo Amaro, que cursaram aulas de Educação Física no ensino
Fundamental e Médio perceberam se os Blocos de Conteúdos e os Temas Transversais foram tratados nas aulas de Educação Física. O estudo de
natureza qualitativa constou de uma revisão de literatura e uma pesquisa descritiva. Foi aplicado questionário semi-estruturado para 42
graduandos do curso de Graduação em Pedagogia que cursam a disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Educação Física, campus
Santo Amaro (SP). Os dados coletados foram analisados a partir de 3 categorias: Sujeitos que nunca cursaram aulas de educação física escolar;
Sujeitos que cursaram educação física escolar antes da implantação dos PCNs; Sujeitos que cursaram aulas de educação física escolar após a
implantação dos PCNs. Pode-se concluir que 06 sujeitos nunca participaram das aulas de Educação Física Escolar, confirmando a pouco relevância
que esta disciplina possuía em relação à sociedade. Apenas 07 sujeitos, cursaram aulas de Educação Física Escolar após a introdução dos PCNs,
relataram que os esportes (citado por 06 sujeitos) foram os conteúdos mais trabalhados nas escolas, em seguida aparecem as brincadeiras (05
sujeitos). A danças (04 sujeitos) e a ginástica (03 sujeitos) ainda foram mais significativas que as lutas e atletismo. O tema ética (02 sujeitos) e o
tema Drogas (01 sujeito) foi pouco citado, isso demonstra que os professores, provavelmente não utilizaram esses temas da atualidade com
frequência para despertar reflexões e indagações. Dos 20 sujeitos que relataram que fizeram Educação Física Escolar antes da introdução dos
PCNs, 19 sujeitos citaram o Esporte como um dos conteúdos da Educação física, reforçando a ideia de uma Educação Física vigente antes dos
PCNs, onde o esporte competitivo era uma meta a ser atingida. A ginástica (13 sujeitos) e as brincadeiras (14 sujeitos) foram bastante citadas pelos
entrevistados. Já as lutas não foram citadas por nenhum dos entrevistados. Pode-se concluir que a abordagem com dos Blocos de conteúdos junto
com os Temas Transversais são uma ferramenta valiosa para que o professor de Educação Física, junto aos seus alunos e demais integrantes da
equipe pedagógica, possam explorar temas relacionados com o cotidiano, temas esses que ajudariam nas escolhas e autonomia dos indivíduos no
decorrer da vida, dando assim uma maior relevância para esta disciplina.

Titulo:

A escola de pais: uma proposta de aproximação entre família e escola

Autor(es) Dayanne Rosa Fraga Juazeiro; Helen Tatiana dos Santos-Lima
E-mail para contato: helentati@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Escola de Pais; Família; Escola; Vínculo

346
IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

RESUMO
A família constitui-se como a primeira instituição social presente na formação e na educação da criança, onde esta recebe as primeiras noções de
convivência em sociedade, educação e valores. Preocupados com esta função familiar, um grupo de religiosos, na década de 60, se organizou com
a intenção de promover ações que fossem capazes de amparar os pais nesta delicada tarefa de educar os filhos, a Escola de Pais. Assumindo a
premissa acerca da importância da participação da família para a formação do sujeito, inclusive no tocante aos processos de aprendizagem, muitas
escolas adotaram este projeto com a intenção de aproximar os vínculos entre família e escola que, na atualidade, estão muito dispersos. Assim, a
partir desta realidade, esta pesquisa se organizou com o objetivo principal de analisar as contribuições da Escola de Pais para a criação do vinculo
família e escola nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para alcançar este objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa de campo, do tipo
exploratória, a partir de uma abordagem qualitativa. O instrumento utilizado para a construção dos dados foi a entrevista. Participaram deste
estudo cinco professores de uma escola participante do projeto Escola de Pais, situada em Brasília. Pode-se concluir a partir dos dados da pesquisa
que a escola pesquisada, a partir da proposta da Escola de Pais, tem desenvolvido um trabalho significativo que tem contribuído para a
aproximação entre as duas instituições, pois se tem observado que as famílias têm participado mais efetivamente do processo de escolarização
das crianças. De modo mais específico, os resultados da pesquisa evidenciam que nesta escola valoriza-se o vínculo entre família e escola por se
considerar que esta relação contribui para a formação do aluno de modo integral e não somente para alcançar maiores rendimentos acadêmicos,
explorando o máximo das possibilidades discentes. Mas, para que este vínculo esteja favorecido no espaço escolar, os participantes apontam para
a necessidade de ações específicas desenvolvidas pela instituição de ensino com tal finalidade. Portanto, é a partir deste entendimento que a
escola justifica sua opção pelo Projeto da Escola de Pais que, no contexto estudado, tem promovido círculos de debates, com a intenção principal
de discutir, com os pais, suas necessidades, dificuldades e possibilidades para a solução das problemáticas vivenciadas no cotidiano familiar,
problemáticas as quais incluem os temas escolares. Estes círculos de debates têm sido desenvolvidos a partir de temas como a família, a
paternidade responsável, as implicações da contemporaneidade para a educação familiar, conhecimentos básicos de psicologia e pedagogia e
técnicas educativas que possam favorecer a reformulação de paradigmas pessoais e familiares e a convivência mais harmoniosa entre pais e filhos.
Desse modo, entende-se que, embora o projeto da Escola de Pais não tenha uma intencionalidade inicial que esteja intimamente relacionada às
questões escolares e de escolarização, ela em muito tem a contribuir com estas, pelas oportunidade que oferece de aproximar as instituições,
condição esta ímpar e indispensável ao processo ensino-aprendizagem.
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RESUMO
A pesquisa tem como principal questão problematizadora, a caracterização da formação continuada dos professores de jovens e adultos das
escolas públicas municipais de Vila Velha (ES). Tem como objetivos principais analisar como se caracteriza a formação continuada dos professores
de jovens e adultos das escolas públicas municipais de Vila Velha; identificar possíveis dificuldades na formação continuada dos professores de
jovens e adultos nas escolas públicas Municipais de Vila Velha e identificar como os professores de jovens e adultos das escolas públicas municipais
de Vila Velha relacionam teoria e prática no cotidiano escolar. Ao que parece a formação de professores vem assumindo posição de destaque nas
discussões relativas às políticas públicas. É uma preocupação que se evidencia nas reformas que vêm sendo implementadas na política de
formação docente bem como nas investigações e publicações da área e nos debates acerca da formação inicial e continuada dos professores. Para
o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizados recursos bibliográficos de autores especializados no assunto, levantados por meio de livros
diversos, artigos científicos e revistas técnicas especializadas. No que tange à literatura, o estudo da questão da formação continuada de
professores envolve um número considerável e crescente de autores. O método utilizado na realização da pesquisa foi o estudo de caso. A
pesquisa foi feita em duas escolas municipais de Vila Velha (ES). Teve como sujeitos os docentes que se encontravam em pleno exercício no ano
letivo de 2014, mais precisamente dez professores que atuam na EJA, cinco de cada escola pesquisada. Foram utilizados como instrumentos de
coleta de dados: questionário com perguntas abertas e fechadas para os/as professores/as que atuam na EJA das escolas pesquisadas e
observação. A análise dos dados aponta que os professores/as do município concordam que a formação continuada é importante e também
necessária para o aprimoramento da prática docente na educação de jovens e adultos. Os resultados da pesquisa indicam que a formação
continuada aparece associada ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho e em
seu cotidiano escolar. Observa-se que o trabalho desenvolvido na escola permite que os professores/as tenham uma formação continuada fora
deste espaço. Constatou-se que 80% dos respondentes informaram que além de sua carga horária de trabalho normal, fazem outros cursos fora
da escola ou prefeitura e 20% informaram que não havia feito atualmente algum curso fora daquele espaço, por conta da sua carga horaria de
trabalho, família e outros afazeres. Porém afirmam que já haviam feito outros cursos. Quanto aos cursos de formação continuada, realizados pela
prefeitura, 100% dos respondentes informaram que quando a prefeitura oferece eles participam. Porém estes professores/as responderam
também que os cursos sobre a educação de jovens e adultos acontecem no máximo uma vez no ano e dizem ser pouco para uma formação
continuada. Os docentes consideram o tema muito importante para o desenvolvimento profissional do professor/a. Conclui-se que como os
professores percebem a sua formação como um importante elemento constitutivo da sua prática docente e que enfrentam dificuldades e para
participarem de projetos de formação que visem à complementação pedagógica, para uma melhor prática do exercício docente.
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RESUMO
A formação de professores para a atuação na Educação Especial demanda uma maior atenção e capacitação do profissional, por se tratar de
crianças com condições singulares de desenvolvimento que necessitam de um trabalho pedagógico diferenciado. Isto porque se entende que uma
prática que segue esta diferenciação contribui que os processos de aprendizagem e desenvolvimento estejam favorecidos. Sabendo disso, este
trabalho teve por objetivo investigar se o curso de formação em Pedagogia oferece as bases teóricas e práticas para apoiar a prática pedagógica
dos futuros docentes com alunos de classe especial. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de campo, do tipo exploratória,
seguindo uma abordagem qualitativa. Os dados foram construídos por meio da técnica de grupo focal que foi realizado em dois encontros
distintos, com duração média de 1hora e 30 minutos, cada. Participaram do grupo oito acadêmicas do último semestre do curso de Pedagogia de
um Centro Universitário privado de cidade de Taguatinga - Distrito Federal. Também foi realizada uma pesquisa documental para a análise do PPC
do curso e dos planos de ensino das disciplinas que abordam a temática. Dos dados constituídos, percebeu-se que as alunas consideram sua
formação insuficiente para subsidiar sua atuação com este público. As participantes justificam sua análise não pela base teórica oferecida pelo
curso de Pedagogia, mas pela oportunidades reduzidas de vivências pedagógicas junto a este público. Analisando a proposta curricular do curso,
constata-se a oferta de três disciplinas obrigatórias específicas que discutem a temática, além de outras possibilidades de formação, como a
exigência de 100 horas-aula de atividades complementares para composição da carga horária total do curso, as quais poderiam estar relacionadas
às vivências na área. O estágio supervisionado previsto na matriz curricular também poderia se constituir como uma possibilidade de encontro das
formandas com este público da Educação Especial. No entanto, o estágio tem sido desenvolvido no contexto regular de ensino, de modo que o
contato com os alunos com deficiência se daria apenas no contexto de classe inclusiva, e não de classe especial como aqui se discute. Como
possibilidade de intervenção e/ou solução das fragilidades denunciadas pelas acadêmicas, as mesmas sugerem a oferta de mais atividades de
extensão na área e a normativa para a atuação na disciplina de estágio supervisionado junto a alunos de Classe Especial. Estas sugestões são
entendidas por elas como oportunidades que poderiam contribuir para a reflexão sobre sua prática pedagógica pela necessidade de ações
diferenciadas para com estas crianças. Destes dados, portanto, verifica-se que já há a intenção da IES de promover uma formação docente voltada
à perspectiva da inclusão. No entanto, seu planejamento ainda necessita considerar algumas especificidades relacionadas ao atendimento ao
aluno com deficiência, especialmente quanto ao contexto especial.
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RESUMO
A pesquisa questiona como tem se caracterizado a formação dos professores das classes hospitalares do município de Vitória. Objetiva
principalmente entender como se dá a formação de professores que atuam em hospitais no município de Vitória (ES); caracterizar as políticas
públicas voltadas para a formação dos professores de classes hospitalares e relacionar a formação docente e a continuidade dos conteúdos
escolares de crianças e/ou adolescentes em situação de internação no município pesquisado e identificar as ofertas de formação especializada
(lato sensu) pelas instituições de ensino superior. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, exploratória, do tipo estudo de caso. O campo de
pesquisa foi um hospital infantil localizado da capital do estado do Espírito Santo, Vitória. A coleta de dados foi realizada através de observação do
contexto hospitalar, questionário e entrevistas com os profissionais da educação que atuam no hospital pesquisado. As principais fontes
bibliográficas mobilizadas foram Assis, Fonseca, Fontes, Libâneo, Matos e Torres. Os resultados da pesquisa apontam a prática educativa
desenvolvida na classe hospitalar ainda é um desafio para os profissionais da educação. Os dados indicam que a formação específica para os
profissionais atuantes em ambiente hospitalar ainda é deficiente tanto no que se refere práxis política pedagógica como para o processo de
humanização e afetividade fundamentais na Pedagogia Hospitalar. A formação específica necessária a esta modalidade é pouco explorada nos
cursos de graduação e escassamente ofertada em cursos de especialização. As deficientes políticas públicas de valorização profissional para os
professores da pedagogia hospitalar e a falta de investimentos por parte da Secretaria de Estado da Educação na capacitação dos profissionais
desta área de atendimento, interferem diretamente na oferta de cursos de especialização para esse tipo de ensino. Pode-se concluir que a
formação consistente dos professores das classes hospitalares é bastante relevante e necessária, uma vez que a atuação nos hospitais contribui
para a continuidade da formação escolar de crianças e adolescentes hospitalizados. Constata-se também a necessidade de ampliar-se a oferta da
formação continuada permitindo o acesso a conteúdos e conhecimentos que contemplem a diversidade do cotidiano das classes hospitalares para
proporcionar um atendimento adequado às especificidades das crianças e adolescentes em situação de internação.
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RESUMO
Este trabalho objetiva identificar como docentes que atuam na educação a distância de cursos de graduação avaliam a funcionalidade pedagógica
do fórum de discussão como meio de interatividade e de construção de aprendizado colaborativo. A intensidade dessas mudanças provocadas
pelas tecnologias e pela proliferação da cultura da informática impele-nos à reflexão e à identificação de novas formas de construção do saber,
tendo como recurso a tecnologia da informática, pois o processo de informatização da sociedade assumiu dimensões globais transformando-se
num movimento cultural e tecnológico em expansão. Para essa averiguação foi realizada uma pesquisa qualitativa, empregando-se a técnica de
grupo focal, a fim de averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos professores na construção do conhecimento, bem como, no uso de
algum arcabouço teórico para o planejamento e a organização das atividades no AVA. E, finalmente, a utilização dos processos metodológicos
utilizados na prática da docência online. Percebemos que embora os professores reconheçam que a EAD é uma inovação que demanda postura
docente diferenciada e novas relações com o saber, não conseguiram distanciar-se completamente do exercício da pedagogia da transmissão e
transpor à lógica da linearidade. A adaptação do ambiente presencial para o cenário virtual ainda é um aspecto forte nessa modalidade online. No
entanto, pôde-se perceber que alguns professores buscam a identificação de seu papel social como tutor em algum referencial teórico que dê
suporte ao trabalho com a interatividade, pois, percebem que este elemento é uma estratégia didática sem a qual o fórum e a construção do
conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a importância da mediação docente e do desenvolvimento das habilidades nesse sentido
para o trabalho online. Concluímos que a docência online necessita de uma pedagogia específica que compreenda o mundo, as relações e a
educação através da perspectiva da complexidade, da interatividade e do conhecimento significativo. E também uma tônica nas respostas foi a
necessidade de capacitação docente para o desenvolvimento das habilidades de mediação no trabalho online a fim, de tornar a educação a
distância na modalidade online uma interface atrativa como são as redes sociais.
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RESUMO
Diante da acirrada competitividade empresarial no mundo globalizado, as organizações buscam diferentes estratégias para sobreviver no mercado
contemporâneo. As empresas contam com as competências de sua equipe de trabalho dentre as possibilidades para enfrentar os desafios deste
mercado. Esta exigência requer um novo perfil de trabalhador com competências que o habilitem à inserção produtiva com capacidade que
assegure flexibilidade para enfrentar o complexo mercado de trabalho. Com isso, a educação superior, igualmente, necessita de professores
competentes para formar profissionais diante das transformações econômicas, sociais, políticas e culturais contemporâneas. Neste sentido esta
pesquisa pretende responder ao questionamento: Que modelo de gestão pode contribuir para o desenvolvimento de competências dos
professores para a educação superior? Parte-se do pressuposto de que a eficácia das práticas do professor dependerá do desenvolvimento de suas
competências, a partir do seu mapeamento, permitindo que se construa um modelo de gestão de competência docente. Neste artigo propõe-se a
gestão de docentes a partir da seleção das competências em educação superior, mediante a identificação das competências necessárias para a
atuação do professor e adequação do modelo de gestão de competências existente em instituição de educação superior ao modelo elaborado
com base em Perrenoud. Os resultados dessa pesquisa são obtidos em uma unidade de instituição de ensino superior. A pesquisa foi aplicada aos
professores e gestores possibilitando uma análise quantitativa e a comparação entre as percepções desses dois atores. Com esta pesquisa será
possível observar que as competências propostas por Perrenoud são valorizadas no contexto da educação superior e utilizadas por professores e
gestores, contudo, os professores entendem a importância de um número maior de competências do que gestores, que consideraram a maior
parte das competências de baixa relevância. Baseado no resultado da pesquisa das competências dos professores identificou-se a necessidade de
desenvolver um plano que contemple o desenvolvimento das carências apresentadas por professores da educação superior bem como o
desenvolvimento da gestão da equipe de gestores com o objetivo de atingir a formação de alunos competentes para o mercado de trabalho
contemporâneo.
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RESUMO

Na Educação Infantil, as atividades lúdicas se apresentam como uma estratégia que pode colaborar positivamente na construção da identidade e
no desenvolvimento físico, afetivo e intelectual da criança. Porém, o que se percebe no espaço escolar é que os pais dos alunos ainda apresentam
resistência em acreditar nas contribuições das brincadeiras para a formação de seus filhos, considerando-a perda de tempo. Acredita-se que esta
concepção, muitas vezes, se relaciona com a baixa importância que eles atribuem ao lúdico no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos.
Frente a esta constatação, esta pesquisa buscou investigar esta realizada com maior profundidade, com o objetivo de analisar a importância da
ludicidade no processo de ensino-aprendizagem, na percepção dos pais dos alunos da Educação Infantil. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa
do tipo descritiva, de abordagem qualitativa. Para a construção dos dados, utilizou-se o questionário fechado, o qual foi aplicado a 50 pais de
alunos da Educação Infantil de duas instituições de ensino do Distrito Federal, sendo uma pública e outra particular. Os contextos foram escolhidos
com vistas a verificar se haveria uma diferenciação entre as concepções em função do espaço escolar. A análise dos dados permitiu concluir que
embora os pais de ambos os contextos atribuam importância às atividades lúdicas para o desenvolvimento global da criança, são os pais da escola
pública os que mais valorizam o uso destas atividades como estratégias para favorecer a aprendizagem no espaço escolar. Em ambos os contextos
os pais observam que estas atividades tem sido utilizadas e aprovam esta prática. Sobre este trabalho que tem sido realizado, os pais, nos dois
espaços, têm procurado acompanhar as ações docentes, especialmente, por meio do diálogo com o professor. Eles têm sido capazes de observar
os objetivos do professor para a referida atividade e os ganhos acadêmicos de seus filhos a partir das mesmas. Estes dados, portanto, refutaram
nossa premissa inicial, acima citada, acerca de uma percepção da brincadeira como atividade meramente recreativa. Isso porque os responsáveis,
em sua maioria, têm sido capazes de perceber os benefícios das atividades lúdicas para o processo de aprendizagem, valorizando-as,
consequentemente.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar a inclusão escolar da criança autista na perspectiva dos direitos da criança, visto que no Brasil, falar sobre
os avanços e limites das políticas educacionais para alunos com deficiências, implica a consideração de dois aspectos da história brasileira: a
desigualdade e a diversidade. A formação econômica do Brasil, as características de sua organização social e o impacto que os fatos geraram,
conforme mostra história, continuam gerando graves consequências na vida de crianças e jovens brasileiros portadores de necessidades especiais.
A legislação brasileira vigente estabelece a não exclusão do aluno do sistema educacional sob a alegação de deficiência, privilegia a matrícula
desses alunos em escolas comuns regulares e, para apoio educacional, investe na implantação de salas de recursos multifuncionais em escolas
públicas de todo o país, de modo que, entre 2005 e 2011, foram disponibilizadas 37.801 salas de recursos multifuncionais em 5.019 municípios.
Entretanto, surgem questões como: este investimento deu conta de melhor atender a estas crianças? Estão estes meninos e meninas,
devidamente incluídos nas escolas e desenvolvendo-se de forma saudável? Para alcançar a compreensão do problema foi realizada uma pesquisa
de campo com análises qualitativas para avaliar a importância da inclusão escolar da criança autista sob o aspecto dos direitos da criança. Foram
entrevistadas quatro professoras do ensino fundamental de quatro escolas do Estado do Rio de Janeiro, que responderam a cinco perguntas
abertas a respeito de inclusão, do autismo, da legislação brasileira sobre direitos dos portadores de autismo, e as atividades que auxiliam na
inclusão destes alunos em classes regulares. As respostas aos questionamentos foram analisadas com o fim de proporcionar melhor entendimento
do processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência intelectual, comparando as respostas com a legislação no que concerne a inclusão. Os
resultados mais importantes demonstram que as professoras entrevistadas conhecem o significado do tema inclusão, entretanto demonstram
desconhecimento no que diz respeito aos direitos que os protege. As professoras foram enfáticas ao afirmar que na prática a inclusão escolar não
ocorre de acordo com o que é exigido pela legislação brasileira. Sobre o questionamento ao qual se relaciona às prováveis atividades que fariam
para incluir um aluno autista em uma classe regular, de maneira geral, as professoras entrevistadas relatam que teriam dificuldade em desenvolver
atividades com este fim, informam que necessitariam de orientação e que não têm experiência sobre assunto. Tendo em vista o resultado deste
estudo ainda introdutório, no que tange a melhoria da qualidade do atendimento inclusivo, pode-se perceber a necessidade da Educação
Continuada para professores e demais sujeitos ativos no processo da formação educacional. Em resumo, a pesquisa mostra que a escola não está
preparada de forma adequada e na conformidade exigida pela legislação brasileira para receber estas crianças e torná-las cidadãos autônomos e
felizes.
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RESUMO
A pesquisa foi desenvolvida como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciado em Pedagogia na Faculdade Estácio de Vila Velha. A
problemática central da pesquisa buscou responder a seguinte questão: como se caracteriza a educação de Jovens a Adultos (EJA) nas escolas
municipais de Vila Velha (ES). As hipóteses que orientaram a pesquisa defendem que o ensino na EJA tem sido infantilizado pela má formação dos
professores nas escolas municipais de Vila Velha (ES) e consideram a infantilização como um elemento que interfere para o aumento do número
de evasão escolar nas escolas do município estudado. Partimos do pressuposto também que os professores não diferenciam os métodos de ensino
utilizados com as crianças dos desenvolvidos na EJA. O estudo objetivou analisar a formação dos professores que atuam na EJA e relacionar esta a
infantilização do ensino na EJA e a evasão escolar nos anos iniciais das Unidades Municipais de Ensino Fundamental de Vila Velha. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, exploratória, do tipo estudo de caso. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de Vila Velha, os sujeitos da pesquisa
foram o pedagogo, os professores e os alunos da EJA da escola pesquisada. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados a observação,
questionários aplicados aos professores e alunos e entrevista com a pedagoga. As principais fontes bibliográficas usadas no referencial teórico
foram Alvarenga, Soares, Freire, Certe, Santos, Soeiro, Feitosa, Gadotti e Romão. Os resultados da pesquisa apontam que o processo de
alfabetização de jovens a adultos precisa considerar que os alunos jovens e adultos tem uma especificidade do/no processo educativo uma vez
que não estão mais na infância e a maioria já se encontra no mundo do trabalho. Observou-se que os alunos jovens e adultos procuram os cursos
de EJA com o a pretensão de provocar mudanças cotidianas tanto no âmbito pessoal como no profissional. Dessa forma, como não sentem que a
escola está contribuindo com essas mudanças acabam desacreditando no processo educativo e evadindo. Nesse sentido, os dados analisados
apontam que a EJA deve se constituir como uma possibilidade de melhoria na qualidade de vida de seus sujeitos. No que se refere à formação dos
professores que atuam na EJA no município pesquisado que apesar de todos terem formação superior (graduação), ainda é deficiente a formação
específica para atuar na EJA. Esse quadro contribui para que o ensino nessa modalidade seja infantilizado. Observou-se também que a Prefeitura
Municipal não oferece cursos de formação continuada para os professores. Fica evidente a atenção que docentes e os gestores da educação no
município devem ter quanto à especificidade do processo de alfabetização dos jovens e adultos para que as práticas pedagógicas atendam as
demandas e características do público atendido. Os alunos da EJA precisam ser incentivados e estimulados cotidianamente para que tenham
vontade de ir à escola, já que a maioria está cansada depois de um dia de trabalho. Nesse sentido, a infantilização do ensino aparece como uma
das causas para que muitos desistam dos estudos. Conclui-se que a formação específica para os professores que atuam na área da educação de
jovens adultos é fundamental para que possam desenvolver metodologias voltadas para atender a esse público e que a formação inicial e
continuada dos docentes é fator relevante nesse processo. Por fim, a pesquisa aponta que existe uma estreita relação entre os processos
educativos desenvolvidos na EJA e a evasão dos alunos.
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RESUMO
O estudo objetiva compreender como se deu a inserção das mulheres no magistério no Estado do Espírito Santo, o papel desenvolvido pelo Curso
Normal no processo de profissionalização das professoras capixabas. Pretende-se identificar os fatores que contribuíram para a configuração local
da presença das mulheres no magistério e revelar singularidades desse processo de feminização no Estado. Baseia-se no método indiciário, tendo
como principal referência os estudos de Carlo Ginzburg. Para o desenvolvimento desta pesquisa temos utilizado uma variedade de fontes
disponíveis, como cartas pessoais e comerciais, atas de reuniões de escolas, documentos que regulamentavam os processos seletivos para o
exercício do magistério, contratos de trabalhos e diários e/ou anotações de professoras da época. Além disso, temos consultado legislações,
notícias de jornais, revistas e periódicos da época, disponíveis no acervo do Arquivo Público Estadual. Os resultados parciais da pesquisa apontam
que dois processos (a educação das mulheres e a inserção destas no magistério), estiveram intimamente relacionados, aliados, obviamente, aos
aspectos econômicos e políticos de cada período histórico. No que se refere ao Espirito Santo, a oferta do ensino secundário era limitada, com
poucas escolas concentradas na capital. As escolas primárias se apresentavam em maior número, mas ainda assim, eram insuficientes para o
contingente da época. O autor aponta ainda que, em 1830, existia um projeto que estabelecia que o magistério primário fosse exercido
preferencialmente por mulheres. Em meados do século XIX, a criação das escolas normais se tornou um movimento predominante na formulação
de políticas no cenário nacional e, também, no Espírito Santo. Essa escola nascia com o propósito de atender à demanda da formação de novos
professores e professoras. A criação do primeiro Curso Normal no Espírito Santo ocorreu em 1835 (Lei nº 4). Ressalta que, com a falta de
professoras habilitadas para a docência no Curso Normal, este permaneceu sem funcionamento até 1845. A criação da primeira Escola Normal no
Espírito Santo ocorreu nos anos 70 do século XIX. A instituição da formação para o magistério exclusiva para as mulheres ocorreu em 1869, com a
criação do Instituto Secundário e a unificação dos currículos para homens e mulheres se deu somente em 1908. Entre o final do século XIX e o
início do XX, a função docente, que ainda não era especializada e era exercida como atividade complementar. De modo geral, podemos afirmar
que o Curso Normal foi muito importante tanto para a consolidação da inserção das mulheres na educação como para a posterior e gradativa
feminização da atividade docente. Todo esse movimento em nível mundial se manifestava de alguma forma nas transformações ocorridas na
virada para o século XX no Brasil e no Estado do Espírito Santo, uma região periférica do nascente capitalismo tardio brasileiro. No caso do Espírito
Santo, as mulheres passam a ser maioria no exercício do magistério a partir das primeiras décadas do século XX. O fenômeno da feminização na
representação do magistério é percebido pelas professoras capixabas como natural. Elas parecem não perceber que a composição do magistério
por si só é uma forma de atribuir posições diferentes a homens e mulheres. Na medida em que a maioria das professoras não identifica a
discriminação de gênero no exercício do magistério, especialmente por considerar uma ocupação feminina, acaba por fortalecer e, ao mesmo
tempo, escamotear a naturalização das desigualdades entre os sexos. Conclui-se, nesta primeira análise das fontes bibliográficas da pesquisa em
curso, que a inserção das mulheres no exercício do magistério no Espírito Santo se deu na primeira metade do século XIX e ocorreu de forma
concomitante e semelhante aos demais Estados brasileiros.
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RESUMO
As discussões de gênero são temáticas contemporâneas que tem despertado a atenção de muitos estudiosos de diferentes áreas do saber. Isso
porque, por se tratar de uma construção social, o gênero acaba por orientar as relações sociais e os papeis do sujeito neste contexto.
Considerando, portanto, o caráter social iminentemente implicado nesta construção, cabe destacar a escola como um espaço que pode exercer
influência significativa nesta formação pelas concepções e valores que são veiculados nas intervenções pedagógicas e relações interpessoais
estabelecidas. Por isso, é relevante discutir as influências que a instituição escolar pode exercer neste processo. Neste sentido, esta pesquisa se
organizou com o objetivo de analisar a presença de estereótipos de gênero na prática pedagógica docente na Educação Infantil. Para isso, foi
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica que apoiou a investigação empírica. Esta desenvolveu-se a partir de abordagem qualitativa, do tipo
exploratória. Os dados foram construídos por meio de entrevista e observação da dinâmica pedagógica. Participaram deste estudo duas
professoras de uma escola pública de Educação Infantil, localizada em Valparaiso-GO. Análise dos dados permitiu constatar que, na prática
pedagógica, as manifestações de estereótipos de gênero estão frequentemente presentes. As formas mais comuns desta manifestação se
relacionam ao direcionamento de brincadeiras que, na maioria das vezes, são desenvolvidas e direcionadas por gênero e às expectativas quanto
aos papeis e comportamentos da crianças os quais, em geral, estão associadas às convenções sociais. Estes estereótipos são comunicados de
forma explícita e implícita pelos professores, por meio da linguagem, na mediação das brincadeiras e situações interpessoais e na utilização dos
materiais didáticos. Constatou-se, também, que as percepções docentes sobre o conceito de gênero influenciam sua postura pedagógica. De modo
consequente, estas concepções acabam por exercer influência na formação de identidade de gênero das crianças pela forma como o professor
intervém sobre as situações em que as questões de gênero emergem e determina como as crianças devem se comportar, brincar e relacionar.
Estes achados conduzem à reflexão acerca da práxis docente. Aqui, considera-se que o professor deve procurar atuar a partir de uma perspectiva
de neutralidade, em que suas concepções e valores não sejam projetados no comportamento infantil, ou seja, espera-se que o professor promova
uma formação liberta de estereótipos, pois os mesmos tendem a gerar relações sexistas, permeadas por estigmas e preconceitos.
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RESUMO
O texto analisa como se caracteriza a práxis pedagógica dos professores do sexo masculino na Educação Infantil nas escolas públicas de Vitória.
Objetiva, principalmente, analisar a práxis pedagógica de professores do sexo masculino na Educação Infantil nas escolas públicas de Vitória/ES. As
premissas iniciais do estudo defendem que os professores do sexo masculino não são aceitos na Educação Infantil nas escolas públicas de
Vitória/ES. Salienta que sociedade brasileira patriarcal traz um ranço de preconceito com relação aos professores do sexo masculino em trabalhar
na área da Educação Infantil nas escolas públicas de Vitória e que as famílias das camadas populares da sociedade tem uma melhor aceitação da
docência do professor homem e tendem a apoiar suas ações pedagógicas nas escolas municipais públicas de Vitória. Caracteriza-se como uma
pesquisa qualitativa, do tipo exploratório. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foi realizado um estudo de caso. A coleta de dados foi
realizada em três escolas da Educação Infantil da rede pública do município de Vitória. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram
realizadas entrevistas com as pedagogas, questionários com os professores (as) homens e mulheres, questionário aos pais ou responsáveis do
aluno. No decorrer do trabalho, foram abordadas questões relacionadas à práxis pedagógica dos professores (as), resistências aos profissionais do
sexo masculino e à feminização do magistério na educação infantil, tendo como principais autores para a realização da base teórica: Ferreira,
Saleh, Andrade, Faria, Mendonça, Louro, Alvarenga, Silva, Yannoulas , Cunha, Leon, Ramos, Carvalho e Sayão. Os resultados da pesquisa indicam
que os professores do sexo masculinos são parcialmente aceitos na sala de aula da Educação Infantil na rede pública de ensino do município de
Vitória. É notório que a sociedade traz um ranço de preconceito, de desconfiança, de discriminação e de não aceitação dos professores do sexo
masculino, pela escolha de atuar na Educação Infantil. Percebe-se que a feminização do magistério interfere na docência masculina, mesmo não
sendo notado pela equipe pedagógica. Conclui-se que a escola, principalmente na Educação Infantil, tornou-se um ambiente majoritariamente
feminino, fato que se mantem até os dias atuais, tendo o preconceito, como um dos elementos que interfere nesse fenômeno.
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RESUMO
A arte, assim como as outras disciplinas, exerce uma importante influência sobre o desenvolvimento das crianças em suas diferentes dimensões,
como por exemplo, a social, a afetiva, a cognitiva e a psicomotora. Pode favorecer, também, a aprendizagem não somente daqueles conteúdos
relacionados ao seu domínio do saber, mas, inclusive, em outras áreas, especialmente quando é contemplada na prática pedagógica a partir de
uma perspectiva interdisciplinar. Ainda, a arte alcança a dimensão lúdica pela possibilidade que tem de despertar o prazer do sujeito em suas
diferentes formas de expressão. Desse modo, por estas condições tão peculiares à disciplina, defende-se que ela pode ser um instrumento para
favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com Síndrome de Down que, por sua condição cognitiva, necessita de vivências concretas
para que esta construção se dê de modo mais significativo e efetivo. Partindo, portanto, desta premissa, esta pesquisa buscou analisar como o
professor tem explorado as atividades artísticas com o aluno com Síndrome de Down no Ensino Especial. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa
empírica do tipo exploratório, seguindo uma epistemologia qualitativa para a construção do conhecimento. Esta investigação foi realizada em duas
escolas públicas de Ensino Especial do Distrito Federal, com duas professoras atuantes em Arte/Educação, nesta modalidade de ensino, e que
atendiam alunos com o referido quadro, por meio de entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados, realizada a partir da técnica da análise de
conteúdos, permitiu concluir que as professores têm utilizado as aulas de Arte, por suas metodologias e possibilidades de expressão individual,
como estratégia para favorecer o desenvolvimento do aluno com Síndrome de Down em seus diferentes aspectos, especialmente, o social, o
cognitivo e o afetivo. Seus trabalhos estão orientados por projetos de ensino interdisciplinares que trabalham a expressão dos alunos nas quatro
linguagens artísticas. Para o planejamento e desenvolvimento das atividades, as professoras consideram as singularidades e necessidade de cada
aluno e, por isso, priorizam aquelas que têm por objetivo o estímulo à socialização, por ser esta uma dificuldade que facilmente observam em seus
alunos no cotidiano. Este estudo reforça, portanto, a discussão acerca das contribuições da Arte ao processo pedagógico, especialmente junto às
crianças com alguma necessidade educativa especial, indicando, consequentemente, a importância de os professores desenvolverem atividades
artísticas como forma de promover o desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos.
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RESUMO
Formar professores pesquisadores é um tema que está em discussão há algum tempo. Educadores e especialistas de diversas áreas são defensores
dessa prática, porém o que nem sempre fica claro nesses discursos é como desenvolvê-la, em quais espaços e em que condições ela se faz viável e
desejável. Também é perceptível que a sociedade está em constante mudança, e por esta razão a educação tem que cumprir com seu papel que é
formar cidadãos conscientes, críticos e questionadores, que ajam ativamente no meio em que estão inseridos, por isso a necessidade de se fazer a
inserção da pesquisa na formação dos futuros professores. Assim, com esta intenção, no início do ano de 2012, o curso de Pedagogia de uma
Instituição de Ensino Superior de Brasília, teve sua matriz curricular reestruturada, com a inserção de disciplinas de iniciação a pesquisa científica.
Decorridos cinco semestres desde a implantação destas disciplinas, este trabalho propõe verificar se as disciplinas norteadas pela iniciação a
pesquisa científica estão cumprido com seu papel quanto à formação do aluno, futuro professor pesquisador. Acredita-se que os resultados
obtidos com o estudo podem servir de reflexão sobre a relevância destas disciplinas no curso de formação de professores, bem como de
referencial para a reestruturação de oito disciplinas na proposta pedagógica do curso, caso se perceba esta necessidade, e também para a possível
inserção das mesmas em outros cursos de licenciatura, tendo em vista que os alunos destes cursos também serão professores, e que para atender
a demanda social necessitam estar em constante contato com a pesquisa, adotando esta em sua prática docente. Desta forma, esta investigação
se iniciou primeiramente com estudos teóricos para que se pudesse fazer uma revisão bibliográfica do que já se havia escrito sobre o assunto.
Após esta etapa do estudo iniciou-se a pesquisa empírica, caracterizada pela aplicação de um questionário, contendo 16 questões fechadas, a
todos os estudantes concluintes (6º e 7º semestres) do curso em questão. Com o estudo foi possível constatar que a maior parte dos alunos
percebe a importância da pesquisa em sua formação acadêmica e profissional, possue conhecimentos básicos em metodologia de pesquisa, como
por exemplo, saber empregar as normas da ABNT em trabalhos acadêmicos, identificar os tipos, abordagens e procedimentos de uma pesquisa.
Grande parte destes alunos disse saber realizar levantamentos de materiais viáveis a uma pesquisa, também percebem a importância do
embasamento teórico em seus estudos. Ficou claro ainda, que quase todos os alunos conseguem identificar as etapas de uma pesquisa com
clareza, apesar de quase metade deles se confundirem para identificar os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Entretanto, quando
questionados a respeito de como elaborar algum desses elementos, como problemática, objetivos, justificativa etc., observou-se que quase todos
demonstraram conhecimento e habilidades para isto. Notou-se ainda que apesar de quase metade dos alunos confundirem “projeto de pesquisa”
com relatórios científicos, como “monografias”, “artigos” etc., grande parte deles conseguem identificar com clareza os elementos pré-textuais,
textuais e pós-textuais de um trabalho científico, como a monografia por exemplo. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que as disciplinas de
iniciação a pesquisa científica, as PPE’s, embora, não consigam atingir a todos os alunos com a mesma qualidade, resultado que deve ser
repensado e avaliado, alcançam uma parcela significativa de alunos para que adquiram os conhecimentos, habilidades e atitudes básicas para suas
formações como acadêmicos e futuros professores pesquisadores.
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RESUMO
Ao traçar um quadro teórico dos estudos sobre currículo desde a sua criação, no início do século XX, até as teorias críticas e atuais teorias póscríticas, percebe-se a necessidade de discutir a questão relativa à como ensinar, o quê ensinar e sua relevância dentro das teorias do currículo.
Neste sentido, o currículo compreendido nas teorias tradicionais como uma questão meramente técnica, se tornaria mais profundo uma vez que
as teorias críticas e pós-críticas passariam a pensá-lo como um campo a ser questionado e contestado. Desta forma, torna-se fundamental saber
qual conhecimento deve ser ensinado na escola e, para tal, as diferentes teorias procuram discutir sobre a natureza humana, a natureza da
aprendizagem, do conhecimento, da cultura e da sociedade. Embora cada teoria adote diferentes enfoques a cada um desses elementos, ambas
caminham no sentido de responder a mesma questão: qual conhecimento deve ser considerado válido para fazer parte do currículo? Assim, o
currículo se constrói através de uma seleção determinada por critérios que justifiquem a presença ou ausência de determinados conhecimentos e
saberes, pautadas por relações de poder. Partindo-se deste pressuposto, o objetivo do presente estudo é identificar como os(as) professores(as)
da educação básica percebem o currículo no cotidiano escolar. Para tanto, recorremos a entrevistas semi-estruturadas realizadas com
professores(as) regentes da escola básica. Como descoberta relevante, conclui-se que o currículo é visto pelos(as) professores(as) entrevistados a
partir de uma dimensão tradicional do ensino, pautado em objetivos, conteúdos e controle avaliativos. Argumenta-se que a partir desta visão de
currículo, os conhecimentos considerados válidos tendem a serem dimensionados numa perspectiva monocultural e padronizada, o que dificulta o
trato com a diversidade cultural e a diferença na sala de aula. Nesta perspectiva, é fundamental analisar o currículo dentro um contexto histórico e
social, questionando e problematizando que conteúdos e conhecimentos são realmente válidos e a interesse de quem são valorizados. Deste
modo, ao reconhecer a importância das teorias críticas e pós-críticas em um contexto marcado pelas questões identitárias e pela diferença, o
planejamento e o desenvolvimento do currículo devem partir do conhecimento historicamente silenciado, ou seja, daqueles pertencentes aos
grupos marginalizados que tiveram a sua cultura “apagada” em determinados momentos e que ainda sofrem, por conta disso, preconceitos e
discriminações. Conceber o currículo e, consequentemente, a avaliação somente a partir da formulação e mensuração de objetivos, definição de
estratégias, seleção e classificação de conteúdos, implica encarar de modo ingênuo e não-problemático o conhecimento. Esta dimensão técnica do
currículo acaba por aceitar mais facilmente o status quo e, consequentemente os conhecimentos e saberes dominantes. Por outro lado, as teorias
críticas e pós-críticas, vão colocar em xeque o conhecimento hegemônico, questionando-o e problematizando-o constantemente para que a
escola seja um espaço verdadeiramente democrático de diálogo das diferentes identidades culturais e, ao mesmo tempo, que a diferença possa
ser valorizada e não determinante de desigualdades e preconceitos.
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RESUMO
Sabe-se que o processo de construção desta identidade ocorre constantemente durante toda a vida profissional. No entanto, entende-se que o
estágio é um espaço singular nesta constituição, pois é um período em que o acadêmico se aproxima da realidade do futuro campo profissional,
podendo vivenciar os acontecimentos que ocorrem no ambiente escolar e posicionar-se de forma crítica e reflexiva, significando todos os
conhecimentos trabalhados em sala ao longo do curso. Assim, a prática constitui-se como um exercício em que o graduando, por sua identidade,
se constrói e reconstrói diariamente, a partir de uma reflexão que tem como princípio a unificação entre teoria e prática. Partindo destas
concepções, este trabalho teve por objetivo analisar as contribuições do estágio supervisionado obrigatório na construção da identidade do futuro
professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, seguindo uma abordagem
qualitativa, com 10 acadêmicos do 7º semestre do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privada do Distrito Federal. Os dados
foram construídos por meio da técnica de grupo focal, em que foram realizados três encontros com duração aproximada de 50 minutos. A análise
dos dados construídos, que foi realizada a partir da técnica de análise de conteúdos, permitiu concluir que o estágio obrigatório é um espaço de
vivência profissional, por meio da prática e da observação dos diferentes aspectos que participam do fazer docente. Estes aspectos, a partir de
uma análise que considera os saberes teóricos e, também, das concepções e valores pessoais do próprio graduando, possibilitam a (re) construção
da identidade docente e suas práticas em sala de aula. Isto porque, permite o contato do estagiário com o futuro campo profissional, conhecendoo e se identificando com os diferentes elementos deste espaço, de modo a fazer escolhas singulares relacionadas ao seu fazer docente, a partir de
suas necessidades, concepções e afinidades. Assim, conclui-se que a experiência do estágio é um momento significativo de aprendizagem e
desenvolvimento, de reflexão e vivência da experiência profissional, mas, sobretudo, de transformações de concepções e posturas, pois é nele que
o profissional forma sua base teórica-prática e (re) constrói a sua identidade diariamente.

Titulo:

Estudos da associação entre o modelo de clima escolar e o desempenho médio de alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental

354

Autor(es) Julio Alfredo Racchumi Romero; Kátia Liliane Alves Canguçu; Nigel Pelham de Leighton Brooke
E-mail para contato: katialiliane@yahoo.com.br
IES: UFMG
Palavra(s) Chave(s): clima escolar, desempenho escolar e avaliação
RESUMO
Este trabalho trata da relação entre o clima escolar e o desempenho cognitivo dos alunos. Para realizá-la, examinamos várias pesquisas que
investigam o impacto do clima escolar na aprendizagem dos alunos e constatamos o caráter polissêmico desse conceito, por incluir elementos de
diversas naturezas, ora relativas ao ambiente físico, ora à qualidade das relações interpessoais no espaço escolar. Mais comumente, os aspectos
objetivos (condições materiais, formação de professores e infraestrutura, entre outros) e subjetivos (relações interpessoais, sentimentos e
percepções) estão ambos presentes numa mesma pesquisa. Como hipótese de trabalho, consideramos que essas definições heterogêneas do
clima escolar dificultam verificar o efeito específico dos aspectos objetivos e subjetivos envolvidos, os quais podem exercer influências diferentes
(e até opostas) sobre a aprendizagem, dependendo das reais condições de trabalho nas escolas. Este estudo teve como objetivo geral analisar o
clima escolar, com base na percepção dos alunos do ensino fundamental das escolas da rede pública de ensino de Minas Gerais em relação a
diversos aspectos da vida escolar e determinar sua relação com o desempenho desses alunos. Do ponto de vista metodológico, foi feita
inicialmente a validação do modelo teórico aqui adotado e realizadas análises estatísticas posteriores para verificar a existência de uma possível
relação entre o clima escolar e o desempenho médio dos alunos. Para isso, utilizamos o questionário contextual e os resultados dos testes de
Língua Portuguesa e de Matemática aplicados pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB), em 2011, a 275.366
alunos do 5º ano do ensino fundamental de 4.091 escolas públicas avaliadas no Estado de Minas Gerais. Os resultados encontrados apontam para
a existência de uma relação positiva entre o modelo de clima escolar utilizado e o desempenho dos alunos. Mais especificamente, os resultados
nos informam que a percepção dos alunos de um clima escolar satisfatório está fortemente associada a resultados de alto desempenho nos testes
aplicados. Além disto, realizamos neste trabalho estudo exploratório sobre os fatores que poderiam discriminar as escolas do grupo de alto
desempenho e clima escolar satisfatório daquelas de baixo desempenho e clima escolar insatisfatório. Encontramos diferenças estatisticamente
significativas entre esses dois grupos de escolas nas manifestações dos alunos sobre aspectos ligados às suas percepções relativas às práticas
pedagógicas, às práticas de convivência e às práticas de gestão existentes na escola em que estudam.
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RESUMO
A pesquisa foi desenvolvida como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciado em Pedagogia na Faculdade Estácio de Vila Velha. A
problemática central da pesquisa buscou responder a seguinte questão: em que medida a formação dos professores da educação de jovens e
adultos influencia no rendimento escolar dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas de Vila Velha? Buscou-se avaliar
a formação dos professores da Educação de Jovens e Adultos e analisar em que medida essa formação interfere no rendimento escolar dos alunos
da EJA no município de Vila Velha. A pesquisa se justifica na medida em que se considera que a Educação de Jovens e Adultos que é uma
modalidade de ensino com especificidades que precisam ser consideradas para atender às especificidades do aluno jovem e adulto. A EJA é
marcada por uma história de exclusão e de descaso no que se refere às políticas públicas de atendimento as demandas apresentadas por milhares
de jovens e adultos que ainda se mantém na condição de analfabetos e/ou semianalfabetos no Brasil. A metodologia utilizada é, quanto à natureza
do problema, de cunho qualitativo. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. Quanto aos instrumentos de coleta de
dados, configura-se como estudo de caso. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, aplicados a alunos das séries iniciais do Ensino
Fundamental; entrevista para os professores da EJA e observação do cotidiano de uma escola da rede municipal de Vila Velha (ES). As principais
fontes bibliográficas usadas no referencial teórico foram Ribeiro, Soares, Arroyo, Barreto, Freire. No referencial teórico os principais assuntos
abordados divididos em três capítulos foram a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, o ensinar e aprender na Educação de Jovens e Adultos e os
desafios para uma educação significativa na Educação de Jovens e Adultos. Os resultados da pesquisa apontam que os professores que atuam na
EJA possuem uma formação inicial precária e poucas oportunidades de participarem de atividades de formação continuada específica para
atuarem com alunos jovens e adultos. Quanto aos alunos, à maioria aprova as práticas pedagógicas dos docentes, mas apontam limitações destas
no que se refere ao atendimento aos alunos quanto às dificuldades que se fazem presentes no processo ensino- aprendizagem. Conclui-se que a
formação de professores, além de se constituir como um direito destes interfere diretamente no aproveitamento dos alunos. Ressalta que apesar
dos alunos terem elogiado a prática pedagógica dos professores, observamos que esta ainda tem muitos limites no que se refere a atender as
especificidades dos jovens e adultos em processo de formação e escolarização.
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RESUMO
Este projeto investiga como professores da Estácio FIB, constroem/vivenciam sua formação pedagógica e quais os pressupostos por eles
defendidos para a compreensão e descrição de suas práticas. Como problematização, aponta-se a seguinte questão: quais as relações entre a
formação pedagógica como política institucional e a formação docente ao longo da vida profissional? A pesquisa teve como objetivos específicos,
investigar quais os conhecimentos pedagógicos construídos e vivenciados na prática docente, em interação com a experiência coletiva
institucional; verificar que possibilidades de formação pedagógica institucionalizada foram vivenciadas pelos professores sujeitos da pesquisa;
analisar as relações estabelecidas entre as práticas docentes e as propostas pedagógicas institucionais; refletir sobre que proposta de formação
pedagógica institucional poderá ser construída a partir das análises das implicações dos professores. A escolha da Análise Institucional articulada
com a Etnopesquisa Formação tem propiciado um conhecimento aprofundado sobre a realidade em questão, tendo como fator orientador e
definidor das demandas de investigação, histórias de vida de professores, analisador histórico e disparador de analisadores contextuais. Foram
selecionados, a partir da adesão voluntária, dois professores de cada área de atuação da Estácio FIB, para narrar suas experiências e as relações
com pressupostos teóricos-metodológicos que fundamentam o fazer docente. Entrevistas e grupos focais são utilizados para
intensificar/aprofundar a análise em termos de formatividade, do fazer estético, enquanto invenção e arte. Apresenta-se como resultados parciais,
fragmentos de registros de narrativas de um professor do curso de Farmácia que não passou pela experiência da licenciatura, de uma professora
licenciada em Pedagogia e de um professor licenciado em matemática. O professor de Farmácia teve sua primeira experiência em monitoria,
atuando com etnofarmacologia, atividade técnica, sem preocupação com aspectos didáticos. Segundo ele, na sua formação a didática não tinha
importância, mas investiu em leituras sobre psicologia e literatura. Um de seus professores percebeu sua visão de mundo e o aproximou da
docência. Descreveu seu primeiro dia de aula como aterrorizante, silêncio absoluto dos alunos, um choque entre o que imaginava e o que
realmente era ser professor. Descobriu com professores experientes que existia um aparado pedagógico para preparar e desenvolver uma aula e
outras formas de atuar na docência. Fez o curso de Docência do Ensino Superior, vivenciou experiências ricas com colegas de outras áreas,
reconstruindo a sua prática. Com a pós em docência, o contato com o Formacce – grupo de pesquisa em Educação da UFBA, a leitura de Paulo
Freire, Tardif e autores que tratam de currículo formação, descobriu a interação entre as disciplinas e os campos de estudo. Compreendeu a
importância da formação pedagógica na graduação, na relação com seus pares ou em sala de aula, onde se pode compreender a diversidade dos
contextos educacionais. O professor licenciado em matemática declarou que o fato de ter trabalhado muitos anos na indústria como supervisor e
líder de equipe e também por ser pai de três filhos, muito influenciou a sua escolha por ser professor. Considera muito importante os
conhecimentos pedagógicos para o desempenho docente. A professora licenciada em pedagogia traz uma visão sistêmica da formação,
considerando a experiência pedagógica como um processo vivencial e institucional, em que os conhecimentos são construídos na interação
teoria/prática, a partir da vivência e da autocrítica, o professor como um crítico de si e da sua arte de ensinar. A participação no programa de
incentivo à qualificação docente da Estácio, o incentivo à pesquisa, o foco no aluno e o novo modelo de ensino têm sido considerados pelos
professores, oportunidades de formação na busca do melhor desempenho. Ficou evidenciado que as narrativas experienciais contribuem para a
compreensão do processo formativo.
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RESUMO
O objetivo ao escrever sobre o tema Indisciplina foi compreender o potencial criativo e construtivo da mesma e se é possível utilizá-la de forma
relacional para aprendizagem: aluno-professor-família-escola, ou seja, a participação conjunta nesse processo para o benefício do educando. Havia
uma ideia clara sobre o que iria se escrever. No entanto, a clareza de qualquer ideia, somente é, de fato, evidenciada, após uma pesquisa e
confrontações: convergentes e divergentes. Sendo assim, a proposta inicial era combater a indisciplina, ou seja, pesquisar instrumentos que
possibilitassem, ao educador, a extinção da indisciplina em sala de aula. Mas, existia algo que não sabíamos, e após pesquisa em livros, em sala de
aula, na sala dos professores e em entrevistas semiestruturadas, constatou-se que, não tinha um simples elemento, importante e modificador da
proposta inicial: o conhecimento do conceito de indisciplina e de disciplina visto pelo próprio olhar do educador. Ouviu-se depoimentos, foram
lidas as experiências e teorias sobre a educação. Comprovou-se que, enquanto o professor se dedica à sua exposição, os estudantes falam o tempo
todo, parecendo não considerar a presença do mesmo em sala de aula. Conversas, as mais diversas. Mas, por que tanta conversa paralela, se o
objetivo do aluno é ir para escola aprender? Por qual (is) motivo (s) os alunos não prestam atenção na aula? O Que pode o educador fazer diante
deste cenário aparentemente caótico e desanimador? Estas atitudes dos alunos sugerem uma total e completa indisciplina? Não seria o caso de
aplicarmos punições severas como no passado? A partir dessas reflexões, considerou-se o seguinte: A (s) Indisciplina (s) que ocorre (m) em sala de
aula parece (m) ser uma forma de resistência do aluno às metodologias aplicadas. Uma sinalização aos professores e à escola, que as metodologias
não estão acompanhando as transformações socioculturais e cognitivas, nem as modificações tecnológicas e de comunicabilidade da atualidade. É
como se estivessem em jogo elementos valorativos sobre autoridade e conhecimento que se enfrentam através de papéis sociais vivenciados por
professor–aluno–escola. O aluno da educação básica, que tem potencial, que aprende muitas coisas e participa de muitas atividades, pela
indisciplina se expressa: “Para que serve isto que você fala? Como posso aplicar isto em meu dia a dia? Você não entende o que eu passo como
pode querer ter autoridade sobre o que devo ou não aprender/fazer?”. Esses questionamentos não ocorriam nas décadas de 70 e 80, com o
advento da Internet, o processo de comunicação/informação se tornou acessível e veloz, permitindo aos alunos conhecerem outras realidades e
ao mesmo tempo refletirem sobre a própria condição social. Mas como é possível utilizar o potencial da indisciplina em benefício do aprendizado
e do desenvolvimento para uma visão democrática e cidadã? A pesquisa considerou os aspectos positivos na indisciplina, podendo até ser uma
forma de aprendizagem, quando utilizada para fazer o educando refletir sobre um sentimento de pertencimento em seu ambiente, que não se
limita a casa, vizinhança, mas se amplia à escola e além da escola, permitindo a esse educando que, ao usar a energia da indisciplina que não
aceita a mesmice, o conformismo os parâmetros que engessam o aprendizado, aprende a usar a materialidade da teoria, o que aprende em sala,
tornando-o cidadão crítico, humanitário, autor de sua própria história e, acima de tudo um cidadão planetário, conforme Gadotti, e que,
respeitando as diversidades, luta pela igualdade social, pela inclusão das diferenças e prática de uma sustentabilidade social/ambiental, pois o
meio ambiente não é constituído apenas por animais, plantas e minerais, mas também por seres humanos que devem aprender a aprender
sempre, se indisciplinando, teimando e desconstruindo quaisquer formas de engessamento de saberes.
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RESUMO
O Lego Education é um projeto que estimula o desenvolvimento e aprendizagem do aluno por meio da utilização do jogo Lego ® como recurso de
ensino. Neste projeto, além dos conteúdos curriculares, também são trabalhadas diversas competências e habilidades no aluno. As aulas com o
Lego procuram estimular, ainda, uma postura crítica e questionadora nos alunos. Desta proposta, emerge a importância de se compreender e
discutir como este trabalho tem sido desenvolvido nas escolas que o adotam com vistas a promover a aprendizagem de seus alunos por meio de
um recurso mais lúdico. Por este motivo, o presente trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar a utilização do jogo Lego® como recurso de
ensino pela proposta de trabalho Lego Education em uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede privada de ensino
do DF. Para alcançar este objetivo desenvolveu-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória, por meio da realização de um
estudo de caso. Como instrumento de pesquisa, optou-se pela entrevista semi-estruturada e observação. A entrevista foi realizada com três
profissionais que atuam diretamente junto à turma objeto deste estudo, sendo eles, a professora regente, o professor do projeto e a
coordenadora da escola. A observação foi realizada durante as aulas com o Lego Education, durante três dias, por, aproximadamente, 50 minutos período de duração da referida atividade. A partir dos dados construídos, constatou-se que, na escola pesquisada, o projeto tem sido desenvolvido
com todo o grupo de alunos do Ensino Fundamental. Sua proposta contempla, principalmente, os saberes das áreas exatas e de tecnologias
previstas pelos PCN, mas, ainda, permite o desenvolvimento de competências curriculares de outras áreas do saber pelo caráter interdisciplinar
característico de sua organização. Todavia, esta é uma proposta que alcança uma perspectiva de formação mais ampla, envolvendo diferentes
habilidades e competências que não estão restritas somente ao currículo, como por exemplo, a socialização, a criatividade, a autonomia, a
responsabilidade a pesquisa. No processo ensino-aprendizagem, o Lego® se torna um instrumento de ensino de grande valia para o
desenvolvimento das aulas, favorecendo a construção de um aprendizado mais lúdico e significativo, pois permite que os alunos visualizem e
vivenciem a aplicação do conhecimento curricular na realidade cotidiana. No entanto, notou-se que o projeto ainda é realizado de forma isolada
no espaço escolar, em que o professor do programa atua sem a colaboração dos demais profissionais da escola. Acredita-se, portanto, que os
resultados poderiam ser otimizados e o impacto no rendimento acadêmico dos discentes poderia ser maior, se houvesse maior interação e
envolvimento de todos os sujeitos do cenário escolar.
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RESUMO
A Educação a distância (EAD) trouxe novas oportunidades e desafios diferentes para o ensino superior com a implementação das universidades
virtuais. Potencial direcionado para o desenvolvimento da educação mediada pelo uso de recursos emergentes, possibilitados pela tecnologia da
informação e comunicação, bem como pela adoção de novos indicadores do cenário educacional, especialmente relativo à difusão do saber. Para
tanto, tem alimentado modelos pedagógicos pautados em diferentes metodologias de ensino, permeadas pela inovação, criatividade e interação,
através de modelagens que ocupam diferentes espaços em ambientes virtuais de aprendizagem. Um exemplo desse tipo de universidade vem a
ser a Universidade Corporativa Estácio Educare que tem imprimido no magistério superior, um diferencial pedagógico direcionado à ambientação
teórica e prática, permeando temáticas multidisciplinares, porém com características voltadas ao ambiente didático, promovendo o acesso a
novos conteúdos e a adequação do ensino superior ao uso regular das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em todas as áreas do
conhecimento. Revendo, assim, o conceito pedagógico de ensino e aprendizagem, considerando a utilização de estratégias apropriadas para esse
novo modelo de ensinagem, superando positivamente as expectativas oriundas dos paradigmas tradicionais da formação e da capacitação
docente. Objetivou-se descrever os métodos de ensino, os recursos didáticos e as estratégias adotadas pela Universidade Coorporativa Estácio
Educare, quanto ao processo de capacitação docente, direcionado ao desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, recorreu-se ao
levantamento de fontes secundárias sobre o assunto, considerando além dos critérios de atualidade e cientificidade, as seguintes palavras-chave:
Universidade Corporativa Estácio Educare, competências e habilidades, docente do ensino superior. Associado a este cenário, buscou-se apoio no
método de análise de conteúdo, com ênfase na descrição, análise e interpretação dos dados e das informações colhidas no Portal Gente
Ensinando Gente: PIQ. A partir desta perspectiva, enfatiza-se a importância da incorporação de técnicas e métodos de atualização docente,
pautados nos conceitos da educação a distância, visando ao desenvolvimento de habilidades e competências, por meio da participação em
módulos ancoradas na Plataforma Educare, que incluem estratégias e recursos interativos de mediação, associados ao uso de videoaulas, objetos
de aprendizagem e material digital, originários das interfaces disponíveis, que se constituem em elementos orientadores do processo ensinoaprendizagem, porque são projetadas com foco nas necessidades dos usuários, oferecendo autonomia, dialogicidade e interatividade, usando uma
variedade de linguagens, tais como: textual, hipertextual, audiovisual, entre outros. Ainda nessa perspectiva, ressalta-se a presença de atividades
avaliativas que, quando finalizadas com a pontuação necessária para a aprovação, repassam ao docente o certificado de participação e ainda de
aproveitamento, com base no cumprimento de determinada carga horária, conforme consta no módulo executado, oriundo do Portfólio e ainda,
das escolas de Gestão e Liderança, Docência e Funcional. A experiência da participação docente na Universidade Corporativa Estácio Educare tem
promovido o desenvolvimento de novas formas de aprender, configuradas em tendências inovadoras e criativas que disseminam a atualização
docente, com base nos conceitos que regem as práticas pedagógicas da atualidade, a partir da convergência de paradigmas inerentes às
habilidades e competências, proporcionando assim, oportunidades de acesso ilimitado ao conhecimento, como também a interação com a
virtualidade em sua plenitude.
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RESUMO
As exigências que geralmente são feitas na escola às crianças, em torno do aprendizado da matemática, estão presentes desde os primeiros
momentos de sua vida escolar. Este tipo de expectativa, em relação ao aprendizado da matemática, tem mostrado que estas crianças
frequentemente apresentam-se ansiosas com esse aprendizado e desmotivadas para atividades que exigem sistematizações prematuras. Por outro
lado, documentos oficiais para a educação infantil e os estudos voltados para o desenvolvimento infantil, em matemática, apresentam-se
contrários a procedimentos que desconsiderem as etapas e experiências que venham a favorecer o desenvolvimento cognitivo das crianças, em
matemática. O que leva, então, a ser tão recorrente nas escolas de educação infantil o ensino de matemática com base apenas na memorização e
o ensino precoce de procedimentos de cálculo desprovidos de entendimento e significado para as crianças? Além disso, por que esta etapa de
formação, tão relevante para o desenvolvimento infantil desconsidera o desenvolvimento cognitivo da matemática nessas crianças? Diante desta
problemática também nos deparamos com a necessidade de observar a formação dos professores que atuam na educação infantil. Este indicativo
nos coloca diante de outra questão: o professor que ensina matemática na educação infantil tem clareza do que seja esse ensino? Quais seriam as
competências necessárias na formação matemática desses professores que podem contribuir para a formação matemática destas crianças? A
partir destes grandes incômodos observados no cotidiano de minha atuação profissional surge a necessidade de devolver este estudo, e que está
em andamento, voltado para a problemática da abordagem dada ao ensino da matemática na educação infantil e a relação desse ensino com a
formação dos professores que atuam nessa etapa de escolarização. Esta fase inicial da pesquisa desenvolve-se numa escola particular de educação
infantil, no município do Rio de Janeiro, observando crianças na faixa de idade de 4 a 5 anos ao realizar as suas atividades matemáticas propostas
por seus respectivos professores. São analisadas a atividade proposta: conceito trabalhado e objetivo da atividade; metodologia: estratégias e
recursos; participação: da criança (perguntas e afirmações), do grupo de crianças (perguntas e afirmações); formas de intervenção do professor.
Para dar suporte às observações que serão realizadas contamos com autores de referência como KAMII, PIAGET que nos ajudam na análise
conceitual da atividade proposta e das questões e afirmações das crianças ao realizar a atividade. É possível identificar no desenvolvimento do
estudo, até o momento, que a emoção das crianças se altera quando se deparam com atividades matemáticas que priorizam as sistematizações
como, por exemplo, ler uma quantidade (número), completar quantidades; comparar quantidades e atividades voltadas exclusivamente para o
cálculo, sem a manipulação de objetos ou contextos cotidianos das crianças. De maneira geral as crianças passam a participar menos da atividade,
perguntam ao professor “como se faz”, “que número é para escrever”, etc. Por sua vez, o professor passa a direcionar a realização da atividade
pelas crianças que ficam voltadas para os comandos do professor porque querem “acertar” o exercício. Estes primeiros resultados mostram uma
incompatibilidade entre as necessidades de desenvolvimento dessas crianças e o que lhes é proposto como atividade que tem como objetivo, por
exemplo, contribuir na construção do conceito de número.
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RESUMO
A educação está altamente atrelada às atitudes sociais, sendo que a escola é tida como base para formação de indivíduos conscientes e
responsáveis. A Educação Ambiental se concretiza pelo processo de conscientização, que leva a sensibilização do indivíduo com a sociedade em
prol do meio ambiente. A proposta da pesquisa realizada foi de analisar o comportamento dos estudantes acerca da Educação Ambiental e
entender como os projetos de Educação Ambiental desenvolvidos nas escolas contribuem para uma consciência ambiental de forma individual.
Esse estudo se torna importante pela necessidade observada em preservar e reconhecer a importância do meio ambiente para a própria
manutenção e sobrevivência da sociedade. O convívio escolar é um fator determinante para a aprendizagem dos valores e atitudes de
responsabilidade ambiental. Através da vivência do cotidiano do educando o professor poderá possibilitar a geração de espaços que visem a
sensibilização no tocante ao amor e respeito pela natureza, para que a longo prazo possam sentir-se como parte integrante do meio ambiente e
que tal conduta garantirá a futuro equilibrado da humanidade e do planeta. Ela se caracteriza como qualitativa, pois não se busca resultados
através de quantidades e exploratória, pois sua finalidade é buscar métodos para a contribuição de uma consciência individual. Foi realizada
através de um estudo de caso, a partir da utilização de questionário aplicado a uma professora e uma pedagoga, assim como as observações da
realidade investigada. Pode-se concluir com esse estudo que a consciência não é algo de forma generalizada, pois ocorre de forma individual e não
há muito interesse pelo desenvolvimento do projeto por parte da equipe escolar. Notaram-se grandes mudanças na postura de alguns estudantes
no final da realização do projeto, pois os mesmos se sentiram satisfeitos ao verem a horta sendo utilizada e as oficinas de reutilização de materiais
desenvolvidas. O projeto não ocorreu de forma plena, pois não foi possível mapear a aprendizagem fora das aulas destinadas a ele.
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RESUMO
A avaliação está presente em vários momentos da vida dos seres humanos, momentos os quais vão além da vida escolar, como em entrevistas de
emprego ou provas para concurso público. É por meio dela que é possível verificar o conhecimento que o sujeito já possui e o que ainda está em
construção. Igualmente, na escola, a avaliação acontece a todo o momento, porém de forma intencional e direcionada. É realizada pelo professor
que utiliza diferentes métodos para verificar se o aluno aprendeu ou não. No caso das instituições de Educação Infantil, a avaliação pode ser
realizada por meio de diferentes instrumentos como a pasta, o relatório ou o portfólio. Aqui, destaca-se o portfólio como um importante
instrumento de avaliação que pode ser utilizado com os alunos da Educação Infantil, pois, acredita-se que, por meio dele, é possível observar a
evolução da criança no processo de aprendizagem, o que ela já sabe e onde se encontram suas necessidades e dificuldades. De outro lado, o
instrumento permite, também, ao professor uma avaliação sobre sua prática, de modo a identificar suas potencialidades e possíveis falhas ao
longo do processo de ensino. Partindo destes pressupostos, este trabalho teve o objetivo de investigar de que forma o portfólio tem sido utilizado
como instrumento de avaliação na Educação Infantil. Para isso, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa empírica, do tipo
descritiva, cuja abordagem para construção e análise de dados foi a qualitativa. Os dados foram construídos por meio da realização de entrevistas
semi-estruturadas com 10 professoras e 10 mães de alunos da Educação Infantil de uma escola da rede privada de ensino da cidade de TaguatingaDF. Os dados permitiram concluir que, na escola pesquisada, a avaliação na Educação infantil está ocorrendo por meio do uso do portfólio, uma
vez que as professoras acreditam ser ele um instrumento eficaz para avaliar todo o processo de construção do conhecimento. Por meio dele, elas
podem, inclusive, observar o crescimento das crianças durante o decorrer do período letivo de modo a direcionar, a todo tempo, o planejamento
da sua prática. É, ainda, um meio de apresentação aos responsáveis dos resultados alcançados no processo ensino-aprendizagem. A construção do
portfólio é realizada pelas próprias crianças, sob a orientação do professor, que planeja sistematicamente esta prática com vistas ao alcance dos
objetivos pedagógicos propostos para a aprendizagem discente. As mães concordam com o uso do portfólio como instrumento de avaliação, pois
por meio dele conseguem visualizar todo o desenvolvimento dos seus filhos ao longo do período letivo. Assim, a pesquisa serviu para ratificar a
discussão sobre a importância e contribuições do uso do portfólio como instrumento avaliativo, mas também deixou claro que o mesmo pode ser
inclusive, uma estratégia de promoção da aprendizagem infantil.
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A presente pesquisa propõe-se a investigar como vem ocorrendo o processo de alfabetização de nascituros com comprometimento motor e baixo
peso, participantes do projeto de estimulação psicomotora da UNESA e da Rede SUS – Petrópolis. Entende-se aqui que apesar de vivenciar
experiências adversas ante a vida, o ser humano apresenta-se sempre diante da grandeza e da capacidade de criar e recriar esta vida, podendo sair
de uma determinada condição para alcançar outro estado capaz de garantir maiores possibilidades a sua existência, num processo contínuo que
envolve a aprendizagem desses sujeitos. Assim, a partir de projeto que vem atendendo nascituros com comprometimento motor e baixo peso,
acompanhados nas já mencionadas instituições, busca- se aqui, verificar como vem ocorrendo o processo de alfabetização de grupo de crianças
participantes do referido projeto de estimulação motora, que ora se encontram na faixa etária entre 7 e 12 anos. Foram lançados como objetivos
específicos verificar a influência da aquisição motora no processo de alfabetização, a partir dos efeitos da fisioterapia e a contribuição desses
resultados no processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, aliando a análise ao processo de alfabetização. A fim de aprofundar os estudos,
buscou-se fundamentação teórica sustentada por três eixos: o primeiro atendendo às necessidades da área da fisioterapia, referentes ao
desenvolvimento motor do ser humano, sustentada pelos estudos de Gesell, Goldberg e Gonçalves Céu. O segundo eixo, voltado para o
desenvolvimento cognitivo do ser humano, envolvendo os processos pedagógicos que garantam a aprendizagem da leitura e da escrita, é
sustentado pelos estudos de Piaget, Ferreiro e Teberosky, Borges, Vigotski, Cardoso e Teberosky, Teberosky, Soares. O terceiro eixo contempla a
pesquisa científica em suas concepções, especificidades, estratégias e técnicas, como Ludke e André, Minayo, Alves-Mazzotti , Severino, Morin. De
concepção fenomenológico-dialética, a pesquisa quanti-qualitativa sustenta-se na fenomenologia de Husserl e no materialismo dialético de Marx,
segundo Triviños, 2006, já que considera a intencionalidade do sujeito que aprende no caso aqueles que pesquisam, aliada a uma concepção
científica da realidade enriquecida com a prática social da humanidade, inter-relacionando os diferentes aspectos da realidade, de maneira a
esclarecer as questões através do contraditório, de maneira a transformá-la. Através das técnicas de observação descritiva e analítica e entrevistas
semiestruturadas que, no momento, estão possibilitando a coleta de dados, posteriormente serão analisados a partir de categorias previamente
definidas, levando em conta as características da pesquisa, o problema investigado, seus objetivos e sustentação teórica. Tais dados serão
divulgados de maneira a permitir que todos aqueles que se envolvem com as crianças em processo de alfabetização possam usufruir de tal estudo,
de maneira a favorecer o desenvolvimento das crianças que possam ter apresentado algum tipo de limitação ao nascer.
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RESUMO
Discutir os métodos de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma proposta importante, haja vista que este público de alunos tem
características e necessidades diferentes do público infantil, pois já traz consigo experiências de vida e expectativas muito singulares. Esta
realidade, portanto, demanda do professor a utilização de estratégias pedagógicas coerentes com o nível de desenvolvimento de seus alunos, pois
é sabido que o professor que faz o uso de métodos de alfabetização adequados às necessidades de seus alunos é capaz de proporcionar um
melhor resultado no desempenho acadêmico e, também, no desenvolvimento de habilidades diversas e no estímulo à permanência no processo
de escolarização. Assim, frente a estas considerações, esta investigação se organizou com o objetivo de analisar os métodos de alfabetização que
os professores utilizam na EJA em duas escolas públicas do Distrito Federal. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa de campo, do
tipo descritiva, seguindo uma abordagem qualitativa. Utilizaram-se como instrumentos de para a construção dos dados a entrevista semiestruturada e o questionário. Foram participantes da pesquisa, 03 professores de duas instituições de ensino da rede pública do DF e 30 alunos da
Educação de Jovens e Adultos que participavam da prática destes docentes pesquisados. A partir da análise dos dados, constatou-se que os
professores têm procurado diferenciar os métodos e recursos de ensino. O planejamento de suas práticas, nesse sentido, tem sido realizado a
partir da consideração das necessidades dos alunos e de seus níveis de aprendizagem, realizando adaptações sempre que necessário. Por outro
lado, os alunos ponderam que a escolha metodológica dos professores tem favorecido sua aprendizagem e, ainda, os tem motivado nesse
processo. As dificuldades que eles encontram no decurso da aprendizagem são de ordem pessoal e não relacionadas às questões didáticometodológicas. Assim, pode-se concluir que, de fato, os métodos de alfabetização utilizados pelos professores são aspectos de importância ímpar
na prática docente, pois favorecem não somente o rendimento acadêmico dos alunos de EJA. Na verdade, eles tem se constituído como condições
motivadoras para que eles possam dar continuidade aos seus estudos e estimuladoras do desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva.
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360

Autor(es) IZAIONARA COSMEA JADJESKY PEREIRA; RAIANY ALVES DUARTE
IES: FESVV
E-mail para contato: izaionara@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Síndrome de Asperger, Processos de Aprendizagens, Formação de professores
RESUMO
Compreender as necessidades educacionais de uma criança com Síndrome de Asperger é necessário para que seja possível sua aprendizagem
efetiva, realizada com a metodologia adequada e práticas pedagógicas que consigam mediar esse processo com qualidade. Esse estudo teve como
objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem de uma criança com Síndrome de Asperger no ensino comum. Foi realizada uma pesquisa de
campo com estudo de caso de abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, esta pesquisa é de caráter exploratório, considerando que este tipo
de pesquisa permite ao pesquisador maior familiaridade com o tema pesquisado, possibilitando riquezas de detalhes. A amostragem foi
constituída por 5 professores, 1 pedagoga e 1 aluno. Foi aplicado aos professores um roteiro de entrevista com 14 perguntas. Ao aluno um roteiro
de entrevista contendo 8 perguntas. À pedagoga foi aplicado um roteiro de entrevista contendo 8 perguntas. Para que esta análise fosse possível,
recorremos à observação direta e entrevistas com os professores, o aluno colaborador e a pedagoga. Para compreender o processo de inclusão da
criança autista na Escola Comum, utilizamos as contribuições de Levi S. Vygotsky, como referencial teórico em busca de possibilidades de criar
reflexões que nos ajude a analisar como ocorrem os processos de aprendizagens de um aluno com Síndrome de Asperger na escola comum. Foram
utilizados ainda alguns autores que discutem a teoria histórico-cultural, com os quais dialogamos ao longo da pesquisa sobre as crianças com
Síndrome de Asperger, suas dificuldades e potencialidades, seu universo, socialização e formação escolar. Conclui-se que a escola tem buscado
contribuir para o melhor ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, mas que muito ainda precisa ser mudado. Desta forma,
problematizou-se a escola comum da forma como se encontra na atualidade. Este estudo tem a intenção de provocar reflexões sobre as
concepções de infância e criança com deficiência, auxiliando na transformação das práticas. Ressalta-se ainda que a formação continuada em
serviço dos professores deve acontecer, fazendo emergir novos conhecimentos a respeito da educação de pessoas com deficiências, e elucidar que
as práticas pedagógicas tecidas nesses espaços são de extrema importância no processo de desenvolvimento da aprendizagem desses sujeitos com
deficiência, sobretudo o autismo.
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RESUMO
O presente artigo analisa programas educacionais elaborados pelo Governo Federal e os efeitos em uma escola pública municipal de Ilhéus (BA),
principalmente para a gestão escolar e o trabalho docente. Foram identificados os seguintes programas do governo federal presentes na escola:
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Mais Educação, Plano Nacional de
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Neste artigo destacam-se as possibilidades e as controvérsias desses programas federais, que visam à
melhoria da educação e seus meios de distribuição no exercício da escola pública. O resultado do estudo mostra que a gestão escolar, mais
precisamente a figura do diretor, tem sido o responsável direto pelo controle da distribuição das verbas, da administração do dinheiro destinado à
escola. Outros resultados apontam que os docentes da escola sofrem com a falta de material para desenvolverem suas atividades, e muitas vezes
arcam com seus próprios salários. A irregularidade no repasse das verbas dos programas é outro fator de extrema importância que também
dificulta no desenvolvimento do trabalho na escola. O tempo da escola quase sempre é utilizado para atender aos programas, deixando de lado as
demandas locais. Nessa perspectiva, este trabalho foi desenvolvido a partir da seguinte questão: Como os programas educacionais estão sendo
utilizados na distribuição para melhoria da estrutura escolar? Assim o objetivo da pesquisa é investigar e analisar os programas implementados
nas instituições escolares da rede pública de Ilhéus, voltados para a melhoria da gestão e; descrever e analisar os programas educacionais
financiados pelo governo federal. Percebeu-se que os programas do governo federal visam à qualidade do ensino, entretanto, notamos que essas
políticas, com o propósito de elevar o nível da educação brasileira aos patamares dos países desenvolvidos, realizam o controle do trabalho
pedagógico dos docentes, retirando a autonomia pedagógica da escola e degrada as condições de trabalho docente. Para a realização deste
estudo, a natureza da pesquisa foi qualitativa, e desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo, onde foram coletados os dados da realidade
escolar a partir de reuniões com os professores da escola e entrevista com as coordenadoras pedagógicas e diretora, iniciada em setembro de
2014, com término previsto para dezembro de 2015, trabalhando com elaboração do relatório parcial da pesquisa em andamento e ajuste para
elaboração final do relatório. Assim, pode-se perceber que a implantação desses programas educacionais tem trazido implicações na organização
do trabalho da escola e em toda a estrutura física. Como última etapa, será analisado como esses financiamentos são utilizados, para que a escola
como um todo, tenha um aproveitamento dessa verba.
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RESUMO
A presente pesquisa intitulada “Pedagogia Hospitalar: um diálogo entre a educação e a saúde” tem como objetivo avaliar a interferência da
atuação do pedagogo no ambiente hospitalar para a continuidade da formação escolar de crianças e/ou adolescentes em situação de internação
na microrregião da Grande Vitória. A Pedagogia Hospitalar é um ramo da educação que visa dar prosseguimento ao processo educacional de
crianças e adolescentes que estão hospitalizados. A pesquisa teve como principais objetivos avaliar a interferência da atuação do pedagogo no
ambiente hospitalar para a continuidade da formação escolar de crianças e/ou adolescentes em situação de internação na microrregião da Grande
Vitória; identificar como o pedagogo interage com as crianças e/ou adolescentes atendidas na classe hospitalar; caracterizar os métodos
pedagógicos utilizados para desempenhar as atividades da classe hospitalar e analisar o impacto do trabalho pedagógico na classe hospitalar em
crianças e/ou adolescentes enfermos que se encontram internados. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, exploratória, do tipo estudo de
caso. A pesquisa teve como campo dois hospitais da Região Metropolitana de Vitória (ES). Os sujeitos da pesquisa foram as professoras da classe
hospitalar, profissionais da saúde que interagem com crianças e seus acompanhantes e as crianças atendidas pela classe hospitalar e seus
acompanhantes. A coleta de dados foi realizada por meio da observação do contexto hospitalar, entrevista com os profissionais da educação e da
saúde e questionário aplicado aos acompanhantes dos alunos pacientes. Os resultados da pesquisa indicam que a relevância da atuação do/a
pedagogo/a em classes hospitalares, uma vez que sua atuação interfere para a continuidade da formação escolar de crianças e adolescentes em
situação de internação, além de contribuir para o relacionamento interpessoal entre os pacientes e as suas famílias, estimula o desenvolvimento
cognitivo e consequentemente aumenta sua autoestima. Observa-se também que a Pedagogia Hospitalar no Espírito Santo, está em processo de
construção e ainda há muito a ser feito para a constituição de uma eficaz inserção dos pressupostos da Pedagogia Hospitalar. Conclui-se que é
preciso maior difusão os estudos a respeito do tema, pois muitos são os que desconhecessem a classe hospitalar como um direito das crianças e
adolescentes hospitalizados. Foi observado que as famílias das crianças internadas, em sua maioria, mal sabem discorrer a respeito da doença de
seu filho e por essa falta de conhecimento, acabam não exigindo o que é de direito, garantido por lei e dever do Estado proporcionar no que tange
a educação de seus filhos. Vale salientar que muitos professores desconhecem essa modalidade da Educação Especial e durante seu período
acadêmico nada viram nas universidades e faculdades, para tanto é necessário inserir esse conteúdo na grade curricular, ofertando assim uma
visão ampliada da pedagogia, pois para se realizar um trabalho pedagógico de qualidade é preciso ter formação adequada, estando bem
preparado para se trabalhar em outros ambientes não formais.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de (in)justiça construídas pelos professores no seu dia-a-dia na escola, bem
como avaliar suas possíveis implicações para o fracasso do aluno e a evasão escolar. Foram entrevistados 31 professores do ensino fundamental
de duas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, que responderam a perguntas abertas sobre justiça e injustiça na escola, propriedade dos
conteúdos pedagógicos e perspectivas de futuro para os alunos. As opiniões, crenças, atitudes e condutas por eles reportadas foram submetidas à
análise de conteúdo para a determinação de um sistema de categorias que expressassem núcleos de sentido e agrupamentos temáticos
constitutivos das experiências de (In)justiça que vivenciam em sua prática educativa. Levantadas as categorias, procedeu-se a uma análise
quantitativa para avaliar a saliência das representações sociais de (in)justiça, seguida de análises aprofundadas destinadas à identificação dos
significados simbólicos e das motivações que orientam suas condutas pedagógicas e suas relações com os alunos. Os principais resultados
indicaram que os professores representam a escola como um local injusto, no qual são obrigados a aprovar alunos que consideram não possuir
merecimento. O sistema, por sua vez, não os ouve, desrespeitando seus direitos de participar das decisões no que diz respeito à educação. A
maioria dos professores informa que as escolas não recebem a devida atenção por parte das autoridades, há falta de pessoal de apoio e os
conteúdos oferecidos pela escola não têm relação com a realidade em que vivem os estudantes. Em suma, para os professores, a escola não
prepara ninguém para nada, o que os faz vislumbrar um futuro muito sombrio para os que lá se encontram. Foi discutido o papel que tais
representações podem desempenhar na atuação dos professores em sala de aula e no fato dos alunos se sentirem descontentes e passarem a
desgostar dos estudos e da escola, serem reprovados e, posteriormente, virem a abandoná-la. Entretanto, expectativas positivas, aliadas à
esperança de que a escola possa preencher a contento sua função social e educativa, ainda demonstradas por alguns professores, poderão
impulsioná-los à busca de novos caminhos e de instrumentos pedagógicos que deem conta de auxiliar na transformação que se faz necessária.
Abordar educacionalmente as representações sociais pode significar abrir espaço dentro e fora das escolas para o debate de questões relativas à
(in)justiça no cotidiano escolar, visando um melhor entendimento dos mecanismos subjacentes ao fracasso e evasão escolar, bem como a
elaboração de estratégias pedagógicas que possam melhorar o enfrentamento desses problemas.
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RESUMO
A produção visual dos surdos vem atrelada às suas reivindicações e lutas por direitos, entre elas a Educação Bilíngue em Libras e Língua
Portuguesa. A experiência visual surge como parte da, assim denominada, cultura surda, sendo representada pela língua de sinais, pelo modo
diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico, comportando também a
necessidade do intérprete e de tecnologia de leitura. Em relação aos objetos ou artefatos surdos usados em educação, as pesquisas nos situam em
um tempo em que surdos ditam novas formas e usos de extensões ópticas e corporais - filmadoras, projetores, cenários, didáticas - antes não
vivenciadas. No âmbito pedagógico também estão inseridas as normas de tradução para língua de sinais em ambientes virtuais e presenciais de
ensino-aprendizagem, através de linguagem cinematográfica, que influenciam a produção científica e acadêmica. É neste cenário que surge o
desafio de produzir, junto a alunos surdos do curso de Pedagogia Bilíngue do INES, monografias filmadas em Libras. Os objetivos deste trabalho
foram: Organizar a prática pedagógica da tradução e interpretação na produção de monografias em Libras; Construir esquemas visuais que
mostrem as características de cenários e dos padrões de linguagens nos fenômenos de interação durante a consecução de monografias em Libras.
Realizamos a pesquisa com professores, alunos e tradutores-intérpretes do Departamento de Ensino Superior do INES. Conclui-se que a
monografia em Libras requer a roteirização, direção e edição de vídeo com rigores apropriados à esfera formal e científica, ou seja, a um trabalho
efetivamente acadêmico, acompanhando o produto final em vídeo e um folder em Língua Portuguesa escrita (que torna o material acessível em
ambas as línguas). No entanto, as tensões entre língua-fonte dos textos científicos e a Libras como língua-alvo nos permite definir algumas
categorias principais da rotina de orientação de monografias em Libras: o uso de glosinais, a performance de tradução-interpretação, a filmagemrascunho (vídeo pré-defesa), o uso de teleprompter e a edição de vídeo.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar a atuação do corpo docente com crianças portadoras de deficiência auditiva no ensino regular. A inclusão
escolar é o maior desafio de toda a sociedade. Para que esse processo de inclusão possa tornar-se eficaz, a escola necessita adaptar suas práticas
para a melhoria do desenvolvimento dos alunos. O aluno surdo ao entrar na escola regular deve aprender e se desenvolver de forma saudável e
para que esta inclusão se concretize é necessário que os docentes estejam em permanente atualização em sua formação, não só para o
atendimento aos alunos portadores de surdez, mas para todos os alunos de maneira geral. E o portador de necessidades especiais auditiva, exige
muito mais desse professor por utilizar uma língua diferente para se comunicar: a linguagem de sinais. Logo surgem as questões: Como atuar em
uma sala de aula regular após receber um aluno com deficiência auditiva quando há despreparo do profissional? Como a formação continuada
pode auxiliar professores na atuação do dia a dia em da sala de aula? A partir de uma pesquisa bibliográfica e de observações dos fatos como
ocorrem na realidade do cotidiano escolar, coletou-se dados para a compreensão do problema estudado, através de uma pesquisa de campo.
Foram entrevistados cinco professores, sendo três da rede pública e duas da rede privada do Estado do Rio de Janeiro, que responderam
perguntas abertas sobre inclusão, deficiência auditiva e formação continuada. Os docentes que compuseram a pesquisa atuam na educação
infantil, no ensino fundamental e na coordenação pedagógica da escola. A partir das respostas dos entrevistados, realizou-se uma análise de
categorias, sob uma perspectiva da inclusão de alunos com deficiência auditiva, no ensino regular. Utilizando a metodologia qualitativa, buscou-se
gerar conhecimentos a serem aplicados, futuramente, ao contexto pesquisado. De acordo com as respostas obtidas pelos professores foi possível
notar um considerável desconhecimento sobre o tema Inclusão. Apenas um professor mostrou-se apto a atuar com alunos Portadores de
Necessidades Especiais, em particular a deficiência auditiva. Foi possível concluir, que as instituições não estão capacitadas para receber esses
alunos e não disponibilizam a seus docentes a formação necessária para atender à diversidade proposta pela a escola. A escola tem com princípio
básico formar cidadãos participativos, responsáveis, críticos e criativos. Dessa forma, a instituição que recebe uma criança com deficiência auditiva
deve ser capaz de auxiliar a construir um perfil de cidadão que atenda a estas exigências imperiosas de nossa sociedade atual. Alguns profissionais
ainda sentem-se inseguros ou até mesmo não compreendem muito bem o que a palavra Inclusão abarca, deixando de explorar todas as
possibilidades de interação que poderiam vir a favorecer o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento das crianças portadoras de
surdez. Quando se insere um profissional especializado em sala de aula, o aluno passa a ter oportunidades de compreender e se inserir no
contexto escolar, nos costumes, na cultura, consequentemente traduzindo-se em um desenvolvimento para a cidadania. E para a melhoria dessas
escolas, considerando a inclusão como meta, faz-se necessário que toda a equipe escolar trabalhe em conjunto visando superar os obstáculos do
dia a dia que se apresentam, proporcionando o avanço do ensino/aprendizagem desses alunos, além de incluir em sua proposta pedagógica a
formação continuada de seus profissionais. Nossa sociedade é formada por pessoas diferentes, onde cada pessoa possui crença, cultura e valores
diferentes, Logo, surge a necessidade de repensar e defender os princípios inclusivos, através de atualização constante do corpo docente,
reconhecendo o direito de todos a fim de atender adequadamente a todas as crianças;
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RESUMO
Este trabalho surge a partir de duas pesquisas realizadas no estado de Sergipe, de forma específica na cidade de Aracaju. Tais pesquisas foram
desenvolvidas no Laboratório do Estudo do Poder e da Política (LEPP), tinham como objetivo mapear e catalogar os eventos de protestos
ocorridos nessa região entre o período de 1980 e 2010 e também analisar a emergência e as condições de representação do Movimento Não Pago
que reivindicava questões no âmbito do transporte público de Aracaju. A partir dos resultados encontrados nessas pesquisas e de uma revisão da
literatura sobre o movimento estudantil universitário no Brasil, uma pesquisa está sendo desenvolvida em nível de mestrado, tendo como objetivo
principal investigar os modelos de organização e as redes de sociabilidade do movimento estudantil universitário da Universidade Federal de
Sergipe (UFS), entre o período de 2000 a 2014. Nas últimas décadas as formas de organização dos movimentos de jovens tem se diversificado. A
partir da década de 80 com o processo de redemocratização do Brasil, os jovens assim como outros atores políticos, passam a dispor de vários
espaços de mobilização, como também dispõem de outros recursos, como por exemplo, os meios de comunicação online, mais utilizadas a partir
dos anos 2000. Nesse sentido, os jovens passam a se articular em rede, ou seja, eles não militam em um único movimento ou reivindicam apenas
uma única causa, tais atores têm múltiplos engajamentos e defendem múltiplas causas. Foi a partir dessas observações que procuramos analisar
como os militantes do movimento estudantil universitário da UFS se organizam e como eles estão inseridos em outros espaços de militância, que
em certa medida implicam nas suas formas de atuação no movimento estudantil universitário. Para tanto, foi feita inicialmente uma revisão da
literatura que buscava entender a participação política dos jovens nos movimentos de juventude, posteriormente compreender a participação dos
estudantes na militância universitária no âmbito nacional, mas, sobretudo no âmbito local, pois compreendemos que cada movimento estudantil
universitário tem suas particularidades uma vez que as configurações políticas, econômicas, sociais e culturais de cada Estado são diferentes, além
disso, as experiências e as trajetórias de vida dos atores também implicam nos modelos de organização e nas redes de apoiadores do movimento.
Sendo assim, foram realizadas algumas observações participantes em manifestações, assembleias gerais, reuniões e mesas redondas feitas pelo
movimento no campus universitário que focalizam na compreensão dos repertórios de ação, nas reivindicações defendidas e nas redes sociais dos
militantes. Além disso, foi aplicado alguns questionários que buscava compreender como os militantes administram o tempo que se dedicam a
militância e suas outras atividades. Partimos de uma análise que busca compreender a militância dos estudantes de forma processual e relacional,
ou seja, entender como o engajamento de alguns estudantes no movimento estudantil tem a ver com as suas experiências de vida e suas
disposições pessoais para tal engajamento, como a identidade de militante vai sendo construída das redes de contatos e da inserção dos
estudantes em diferentes espaços de militância. Até o presente momento, os resultados encontrados afirmam o múltiplo engajamento dos
militantes em diferentes espaços, como por exemplo, além da sua atuação no movimento estudantil universitário, os jovens militam em partidos
políticos, coletivos de gênero, sindicatos e movimentos sociais ligados a causas étnico-raciais e trabalhistas. A investigação tem demonstrado ainda
que a inserção nesses outros espaços, como em partidos políticos, de atuação implica nos repertórios organizacionais escolhidos e nas
reivindicações feitas pelas entidades que representam os estudantes, como por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes.
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RESUMO
Este trabalho surge a partir de duas pesquisas realizadas no estado de Sergipe, de forma específica na cidade de Aracaju. Tais pesquisas foram
desenvolvidas no Laboratório do Estudo do Poder e da Política (LEPP), tinham como objetivo mapear e catalogar os eventos de protestos
ocorridos nessa região entre o período de 1980 e 2010 e também analisar a emergência e as condições de representação do Movimento Não Pago
que reivindicava questões no âmbito do transporte público de Aracaju. A partir dos resultados encontrados nessas pesquisas e de uma revisão da
literatura sobre o movimento estudantil universitário no Brasil, uma pesquisa está sendo desenvolvida em nível de mestrado, tendo como objetivo
principal investigar os modelos de organização e as redes de sociabilidade do movimento estudantil universitário da Universidade Federal de
Sergipe (UFS), entre o período de 2000 a 2014. Nas últimas décadas as formas de organização dos movimentos de jovens tem se diversificado. A
partir da década de 80 com o processo de redemocratização do Brasil, os jovens assim como outros atores políticos, passam a dispor de vários
espaços de mobilização, como também dispõem de outros recursos, como por exemplo, os meios de comunicação online, mais utilizadas a partir
dos anos 2000. Nesse sentido, os jovens passam a se articular em rede, ou seja, eles não militam em um único movimento ou reivindicam apenas
uma única causa, tais atores têm múltiplos engajamentos e defendem múltiplas causas. Foi a partir dessas observações que procuramos analisar
como os militantes do movimento estudantil universitário da UFS se organizam e como eles estão inseridos em outros espaços de militância, que
em certa medida implicam nas suas formas de atuação no movimento estudantil universitário. Para tanto, foi feita inicialmente uma revisão da
literatura que buscava entender a participação política dos jovens nos movimentos de juventude, posteriormente compreender a participação dos
estudantes na militância universitária no âmbito nacional, mas, sobretudo no âmbito local, pois compreendemos que cada movimento estudantil
universitário tem suas particularidades uma vez que as configurações políticas, econômicas, sociais e culturais de cada Estado são diferentes, além
disso, as experiências e as trajetórias de vida dos atores também implicam nos modelos de organização e nas redes de apoiadores do movimento.
Sendo assim, foram realizadas algumas observações participantes em manifestações, assembleias gerais, reuniões e mesas redondas feitas pelo
movimento no campus universitário que focalizam na compreensão dos repertórios de ação, nas reivindicações defendidas e nas redes sociais dos
militantes. Além disso, foi aplicado alguns questionários que buscava compreender como os militantes administram o tempo que se dedicam a
militância e suas outras atividades. Partimos de uma análise que busca compreender a militância dos estudantes de forma processual e relacional,
ou seja, entender como o engajamento de alguns estudantes no movimento estudantil tem a ver com as suas experiências de vida e suas
disposições pessoais para tal engajamento, como a identidade de militante vai sendo construída das redes de contatos e da inserção dos
estudantes em diferentes espaços de militância. Até o presente momento, os resultados encontrados afirmam o múltiplo engajamento dos
militantes em diferentes espaços, como por exemplo, além da sua atuação no movimento estudantil universitário, os jovens militam em partidos
políticos, coletivos de gênero, sindicatos e movimentos sociais ligados a causas étnico-raciais e trabalhistas. A investigação tem demonstrado ainda
que a inserção nesses outros espaços, como em partidos políticos, de atuação implica nos repertórios organizacionais escolhidos e nas
reivindicações feitas pelas entidades que representam os estudantes, como por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar as representações sociais que os tutores de cursos de graduação em educação a distância têm da
afetividade em ambientes online, de modo a avaliar a presença da afetividade nesses ambientes e se ela é considerada capaz de modificar e
transformar o processo pedagógico em salas de aula a distância. O referencial teórico abarcado neste estudo foi o da Teoria das Representações
Sociais, com o foco na abordagem processual de Serge Moscovici e Jodelet. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior privada.
Foram entrevistados 20 docentes. A metodologia utilizada foi a entrevista semiestruturada aplicada a partir de um roteiro previamente definido, e
um questionário demonstrativo dos perfis dos docentes, além da observação da interação com os docentes na ferramenta fórum da plataforma
Moodle. Os resultados indicaram que as representações sociais dos docentes/tutores de EAD estão ancoradas na vivência da docência fora desse
contexto online. Aprende-se a ser tutor de EAD, assim como as funções decorrentes desse trabalho, no viver da profissão no dia a dia da tutoria. A
maior parte dos entrevistados não realizou nenhum curso específico em EAD antes de começar a trabalhar como docente online, ou seja, sua
experiência com o processo educativo vem totalmente da modalidade presencial. O ambiente online é visto como um espaço para a construção
da aprendizagem, onde alunos e tutores compartilham o mesmo ambiente com a finalidade de adquirir conhecimentos ou adquirir um
aprofundamento nos conteúdos inerentes às áreas nas quais se qualificam. A maioria dos tutores acreditam que se possa estabelecer afetividade
nesses ambientes de estudo e trabalho, uma vez que a afetividade e a cognição são indissociáveis. Isso não significa que os docentes pesquisados
desvalorizem seu trabalho docente, pelo contrário, mas substituem o termo afetividade por outros vocábulos de uma área semântica aproximada,
tais como cuidado, acompanhamento, compromisso, preocupação, atenção etc. Ainda foi possível perceber a importância dada a algumas práticas
dialógicas em detrimento de outras. Com isso tudo, somos levados a acreditar que os estudos sobre a afetividade e sua relação com a
aprendizagem podem contribuir para se pensar a elaboração de novas formas de se atingir os objetivos educacionais, também nessa modalidade
de ensino. Não tivemos a pretensão de descrever esta relação tão complexa e que envolve vários ramos das Ciências, mas mostrar que podem
ocorrer transformações no desenvolvimento cognitivo das pessoas quando as emoções e os sentimentos de valorização, autoestima, cooperação,
responsabilidade, entre outros, se transformam em percepções de conhecimento e que podem afastar também outros problemas como a evasão,
a solidão e a dependência pedagógica. Analisamos as entrevistas dos tutores a fim de investigar como esses sujeitos fazem uso da tecnologia como
meio de expressão, além de buscar apreender algumas estratégias planejadas para a incorporação da afetividade em ambientes online,
identificando quais são as práticas recorrentes no grupo de professores selecionado e analisar as representações sociais desses tutores sobre a
afetividade na EAD. O ferramental de análise articulou a Teoria da Argumentação, de Perelman e Olbrechts-Tyteca e o Modelo de Estratégia
Argumentativa, de Castro e Frant. Dessa forma, em relação à afetividade, foi possível afirmar que os professores possuem uma representação
sobre a mesma, se levarmos em consideração o modo pelo qual essas representações são construídas, tendo em vista suas opiniões, valores,
crenças, normas e símbolos associados. Foi possível perceber também, principalmente nos tutores do sexo masculino, que eles se sentem pouco à
vontade com a palavra afetividade, pois receiam que esses valores interfiram na qualidade do trabalho que já conhecem e desenvolvem em suas
salas de aula presencial e online.
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RESUMO
O desenvolvimento da internet e de seus mecanismos de navegação culminaram na criação de uma poderosa ferramenta de comunicação nas
universidades, chamada portal institucional, cuja tecnologia adota as principais características das diversas mídias já existentes e visa construir, no
meio universitário, um relacionamento mais próximo entre quem produz e quem consome a informação. Situado neste panorama, o presente
estudo, derivado de uma dissertação de mestrado, tem como objetivo investigar representações sociais de alunos, de docentes e de funcionários
técnicos administrativos acerca do portal institucional de uma universidade federal brasileira, como prática de comunicação organizacional. A
pesquisa fundamenta-se na teoria moscoviciana das representações sociais, considerada adequada porque favorece a análise de crenças, de
opiniões, de atitudes relacionadas ao objeto de representação, neste caso, o portal institucional. O estudo foi realizado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), maior universidade federal do país. Participaram 30 sujeitos, assim distribuídos: 10 alunos, 10 docentes e 10 técnicos
administrativos. Foram realizadas entrevistas semidirigidas, acompanhadas do preenchimento de um formulário de caracterização de perfil. A
análise do material teve como base a análise de conteúdo temática. Os resultados obtidos até o momento mostram que os três grupos consideram
que o portal institucional é subutilizado como ferramenta, uma vez que seus conteúdos são vistos como defasados, ultrapassados e
desconhecidos. Para esses sujeitos, as informações lá contidas não são confiáveis e há dificuldades para entrar em contato com os responsáveis
pela gerência de conteúdo, desconhecida por quase todos. Muitos preferem se dirigir pessoalmente ao setor de onde desejam obter a informação,
ao invés de consultá-la no portal institucional. Na maioria dos discursos percebe-se desaprovação em relação à maneira como a universidade trata
a veiculação de informações através do portal. Por exemplo: “É muita informação e eles não conseguem gerir muito bem aquela página”
(docente), ou “algumas coisas precisam ser melhoradas com relação à acessibilidade e informação” (aluna), ou ainda “a gente acaba recebendo
mais informação do que interagindo” (técnica administrativa). Essas críticas são mais observadas no grupo de alunos. Os docentes e os técnicoadministrativos ressaltam mais pontos positivos em relação à finalidade do portal. Mesmo aqueles que relataram não usá-lo com frequência,
consideram perda significativa uma eventual extinção do portal institucional. O referencial teórico-metodológico das representações sociais pode
contribuir para conhecer melhor os significados elaborados pelos três grupos a respeito do portal institucional como ferramenta de comunicação
organizacional nas universidades ao esclarecerem elementos ligados à visibilidade, à usabilidade e à relevância do portal para o processo de
comunicação no campo acadêmico e seus resultados podem orientar mudanças nas práticas comuns de seus interagentes.
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RESUMO
O campo dos estudos curriculares pode ser considerado a base para a compreensão do processo de internacionalização do ensino? Quais fatores
são postos como mais determinantes para o acesso a oportunidades de mobilidade acadêmica internacional? De que formas o ensino brasileiro
participa do processo de internacionalização da educação? As avaliações externas internacionais interferem nas decisões do governo brasileiro
com relação aos investimentos feitos na educação do país? Estas questões norteiam o presente artigo, cujo objetivo geral é buscar compreender a
efetiva participação do Brasil no cenário educacional internacional, primeiramente por via do ensino superior, promovido e fomentado em grande
parte pela criação do CNPq e da Capes na década de 1950, seguido pelo surgimento das teorias críticas do currículo, que tiveram grande influência
no sistema educacional brasileiro, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Além disso, também busca-se compreender a participação brasileira
atual no ranking internacional das universidades e instituições de ensino superior e qual é sua relação com os programas de internacionalização
fomentados pelo governo brasileiro. A hipótese é a de que os programas propostos pelo governo em prol da internacionalização priorizam as
áreas do conhecimento que são objeto principal das avaliações externas das agências multilaterais, deixando para um segundo plano as demais
áreas. Dessa forma, os programas de internacionalização perderiam o caráter democrático e igualitário que aparenta nos editais dos mesmos,
denunciando assim a desigualdade educacional tanto na formação quanto no acesso a oportunidades de participação nesses programas. Para a
compreensão das questões relacionadas ao objetivo proposto, foi realizado um estudo bibliográfico, do qual surgiram temas recorrentes que
permitiram a análise das questões propostas. O corpus da presente análise temática foi assim constituído: a formação do campo do currículo e sua
repercussão no Brasil; os objetivos principais das avaliações externas internacionais; e o Brasil no ranking internacional. Dentre as conclusões,
destacam-se: no processo de internacionalização do ensino superior, o estudo do campo do currículo aparece de forma secundária; o que se
apresenta atualmente é a predominância de um currículo voltado mais para a obtenção de resultados em avaliações, testes e exames, do que
preocupado com a formação do estudante que participará de alguma forma desse processo; que esses testes e exames são, na maioria das vezes,
elaborados de forma descontextualizada, monocultural e homogeneizante, sem levar em conta a diversidade existente no próprio meio
acadêmico; rankings internacionais não levam em consideração as complexidades sociais, políticas ou econômicas dos diferentes contextos,
tratando o conhecimento como produção de resultados.
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RESUMO
Neste estudo buscamos analisar a proposta de formação continuada de docentes que atuam na educação profissional, especificamente no SENAICETIQT, posterior a implantação do programa lançado pelo Ministério da Educação, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec). Privilegiamos neste debate a análise dos aspectos legais que sustentam essa política de Governo e as críticas dos autores dessa área. O
objetivo desta pesquisa é investigar em que a pós-graduação lato-sensu em Docência na educação profissional e tecnológica, oferecida pelo
SENAI-CETIQT, contribui para formação continuada dos docentes que atuam com jovens oriundos dos cursos do Pronatec . Deste objetivo mais
amplo, derivamos as seguintes questões de estudo: Quais os desafios percorridos durante a formação continuada dos professores que atuam nas
diferentes Unidades do SENAI pelo curso de pós-graduação lato-sensu em Educação Profissional e Tecnológica? Quais as potencialidades da
formação continuada oferecida pela própria instituição de ensino e como contribui o curso de da pós-graduação lato-sensu em Educação
Profissional e Tecnológica? O que os alunos-docentes consideram necessário para a formação continuada? Com a intenção de obter os dados
relevantes para a realização deste estudo, utilizaremos os métodos de pesquisa qualitativa. No processo de coleta de dados faremos uso das
técnicas: a) pesquisa documental referente ao programa de formação de docentes na metodologia SENAI, b) análise da avaliação realizada pelos
alunos ao final de cada unidade curricular (UC) cursada e c) aplicação de questionário sobre as possíveis mudanças nas práticas pedagógicas dos
docentes-alunos. Na pesquisa exploratória realizada no site em que é realizado o curso nos 20 primeiros dias do mês de setembro de 2014 e que
contempla a técnica b. Os alunos deveriam responder um questionário que continha 14 questões, sendo 12 questões objetivas, que deveriam ser
respondidas seguindo a escala de excelente, bom, regular, fraco ou insuficiente. As questões buscavam compreender a eficácia ou não de alguns
pontos que elencados pela coordenação de pós-graduação do SENAI-CETIQT seriam primordiais para compreender o andamento do curso, entre
elas, a clareza das atividades, atendimento da monitoria/tutoria, tempo de resposta para os questionamentos. Além de duas questões abertas que
objetivavam compreender sob a ótica dos alunos-docentes o que mais gostaram e o que menos gostaram de cada UC. Considerou-se nessa fase
exploratória as respostas emitidas nas questões abertas pelos alunos-docentes a respeito da avaliação das Unidades Curriculares estudadas em
que deveriam apontar as questões que mais gostaram e que menos gostaram relativos aos conteúdos estudados, respectivamente pelos dois
grupos, e por ter caráter de repetição foram definidas inicialmente às questões relativas a mudança ou aprimoramento da prática docente em via
de aplicabilidade nas turmas do Pronatec, que esses professores lecionam e o relato sobre a apropriação de saberes pedagógicos sendo elas até o
presente momento caracterizadas em três grandes eixos: 1) Interatividade nos fóruns e nas atividades propostas pelo curso, com vias a
compartilhamento de experiências e práticas entre unidades do Senai; 2) Contexto interdisciplinar, tanto dos conteúdos quanto da formação dos
diferentes docentes-alunos. Considera-se neste quesito a aplicabilidade dos diferentes conteúdos e conhecimentos adquiridos na prática
profissional e o acesso aos conteúdos pedagógicos. 3) Mediação das monitoras que possibilitaram aprendizagens através de atividades criativas e
sugestionamento de material didático para enriquecimento da prática pedagógica. Consideramos que o estudo aponta a ineficácia da formação
docente inicial, quando entendemos que os aspectos pedagógicos não são considerados na formação do professor que irá atuar na EPT. Os demais
dados das etapas posteriores da pesquisa poderão ampliar essa discussão.
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RESUMO
A evasão no Ensino Superior (ES) vem chamando a atenção de muitos especialistas em educação, dos gestores e do Governo Federal. Não se trata
de um fenômeno unicamente brasileiro, mas de problema internacional, que aflige as Instituições de Ensino Superior (IES) em geral e que tem sido
objeto de muitos trabalhos e pesquisas educacionais, as quais buscam explicações para suas principais causas. Nas últimas décadas, uma série de
políticas de expansão do acesso a esse nível de ensino, tanto em âmbito público, quanto privado foi responsável pelo grande aumento de
matrículas de estudantes no ES. Entretanto, a expansão das matrículas não necessariamente significa aumento no número de egressos, já que
muitos são os estudantes que desistem antes de concluírem os seus cursos, o que gera prejuízo aos alunos, às Instituições de Ensino e ao Sistema
Educacional. A pesquisa busca analisar o fenômeno da evasão no curso de Pedagogia de uma Instituição Federal do Rio de Janeiro, visando
identificar os motivos que levam os estudantes deste curso a escolhê-lo e, posteriormente, a abandoná-lo. Após levantamento da quantidade de
alunos evadidos em cada semestre do curso, de 2011 a 2014, foram apurados os motivos pelos quais os alunos escolhem cursar Pedagogia e
depois abandonam o curso, a forma como ocorre a evasão, dentre outros aspectos e, finalmente, que medidas foram adotadas pela gestão para
reduzi-la e que outras alternativas podem ser utilizadas. Trata-se de um estudo de caso, método indicado quando as questões “como” e “por que”
são propostas ao investigador e o enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo da vida real. Inclui análise de documentos, questionários e
entrevistas semiestruturadas que possibilitem aprofundar as informações coletadas nas etapas anteriores. Como resultados parciais obtidos por
meio de levantamento realizado junto ao Sistema de Informação para o Ensino (SIE) da IES verificou-se que a quantidade total de alunos evadidos
no período foi de 126 alunos do turno vespertino e 112 alunos do turno noturno, o que representa uma evasão de 33% no turno vespertino e 31%
no turno noturno. As maiores taxas de evasão ocorreram no 1º semestre de 2011, no turno vespertino, quando o percentual de alunos evadidos,
53%, superou o percentual de alunos não evadidos, que foi de 47%. No 1º semestre de 2012, no turno noturno, a taxa de evasão (52%) superou a
taxa de alunos não evadidos (48%). A maioria dos estudantes evadidos se encontra na faixa etária compreendida entre 18 e 24 anos em ambos os
turnos, sendo que no turno vespertino é maior a discrepância entre esta e as demais faixas etárias: dos 125 estudantes evadidos, 95 estão neste
grupo. Já no turno noturno, dos 111 estudantes evadidos, 45 têm entre 18 e 24 anos. Ao analisarmos as características da evasão no período
investigado, verificamos que a maioria dos estudantes procedeu ao cancelamento geral do curso, aparecendo em segundo lugar o desligamento
por jubilamento. Em ambos os turnos, a maior taxa de evasão se encontra nos três primeiros semestres de curso. Porém, cabe destacar que no
caso do turno noturno, dentre os ingressantes no 1º semestre de 2012 também foi registrada uma alta taxa de evasão, sendo a grande maioria dos
estudantes, neste caso, desligada por jubilamento (21 estudantes).
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RESUMO
Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa de doutorado que analisa as práticas de produção de vídeos por alunos da Educação
Básica. Partindo de uma reflexão sobre o papel da tecnologia no mundo contemporâneo e nas instituições de educação formal, a pesquisa assume
que a mídia digital está cada vez mais imbricada no cotidiano dos jovens brasileiros e é parte de mudanças na forma como nos engajamos na
produção de conhecimento, comunicação e expressão criativa. Na sala de aula, a integração do vídeo ao cotidiano, tanto para consumir os
produtos comerciais quanto para produzir novos artefatos, tem o potencial de promover algumas mudanças na relação de ensino e aprendizagem,
servindo, talvez, para aproximar o ambiente educacional das relações cotidianas, das linguagens e dos códigos da sociedade urbana e, assim,
potencializando novas reflexões. Dessa forma, a atividade de produção de vídeos pelos alunos, dentro de uma estratégia pedagógica, pode servir
como mediadora para a produção textual dos estudantes e possibilitar a criação de novos espaços de ensino e aprendizagem, bem como
aprofundar a construção de significados e novos conhecimentos. Os objetivos específicos da pesquisa dizem respeito à compreensão dos
pressupostos subjacentes a esta prática pedagógica, tanto da perspectiva docente quanto da perspectiva discente. Partimos do princípio de que
toda prática pedagógica tem como base alguma teoria do conhecimento, da qual o professor faz uso, mesmo inconsciente ou tacitamente. No
caso da construção audiovisual na escola, temos como hipótese que os alunos, com o intuito de desempenhar satisfatoriamente as atividades
propostas pelo professor, também partem de algumas crenças em relação ao uso do vídeo. Tais crenças ou preconcepções fundamentam suas
escolhas de gêneros, formatos, diálogos, cenários, música de fundo, criação de personagens e todos os elementos relativos à sua composição. Este
trabalho apresentará os achados de um estudo piloto conduzido nas aulas de inglês de uma turma de 2ª série de Ensino Médio de uma escola
pública do Rio de Janeiro. O objetivo inicial foi fazer uma primeira exploração por meio de uma intervenção nas aulas regulares, solicitando que os
alunos criassem, fora da aula, vídeos a partir dos textos lidos em sala de aula. A metodologia usada no piloto foi de base qualitativa, com
observação participante e questionários abertos. Participaram da experiência 20 alunos que, organizados em grupos de cinco, criaram vídeos em
inglês sobre diferentes temas, integrando elementos curriculares. Foi feita uma análise de conteúdo temática de descrições textuais dos vídeos,
criadas de forma livre em uma leitura flutuante inicial, das anotações feitas pela docente e das respostas obtidas por meio de um questionário.
Depreendemos, a partir da análise dessa experiência, que os alunos mobilizaram não somente conhecimentos adquiridos na escola, mas, também
improvisaram, trocaram informações e negociaram. Os vídeos, ricos de várias formas, indicam que a proposta proporcionou oportunidade para
atividades bastante distintas daquelas que os alunos declararam normalmente conduzir com as tecnologias. Ao passo que a criação dos vídeos
exigiu formas criativas de engajamento com as tecnologias, as respostas ao questionário sugerem que a experiência desses alunos com as TIC se
limita, majoritariamente, a atividades de recepção e não de produção. Observamos, também, que, de forma consistente com os pressupostos da
pesquisa, os vídeos produzidos sugerem que os alunos, para conseguir realizar a tarefa proposta pelo professor, incluem em seus produtos
elementos de seu próprio mundo, suas experiências culturais e pessoais, combinadas com o conteúdo escolar.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo investigar as práticas de gestão em três escolas do município de São Luís, no Maranhão e suas possíveis relações
com o desempenho escolar. Para tanto, desenvolveu-se pesquisa bibliográfica e documental, levantamento de dados empíricos, aplicação de
questionários e realização de entrevistas semiestruturadas com os gestores, professores e pais de alunos. Buscou-se perceber se as características
básicas de uma gestão democrática contribuem para um melhor desempenho discente. Com esta perspectiva, o trabalho foi organizado da
seguinte maneira: inicialmente enfocou-se a construção das políticas públicas no Brasil, realizando-se um levantamento histórico de como esse
conceito passou a integrar a pauta da comunidade escolar e como foi incorporado aos documentos oficiais; em seguida, pretendeu-se discutir,
com base em fontes bibliográficas, os conceitos de administração escolar, gestão escolar e gestão democrática; na sequência foram caracterizados
os mecanismos de construção da gestão democrática; e por último, apresentou-se uma caracterização histórica, geográfica, cultural,
socioeconômica e educacional do município de São Luís para que se entendesse o contexto da sua rede educacional e também foram descritos e
analisados todos os passos da pesquisa de campo, bem como sua metodologia, seus resultados e conclusões. Esta pesquisa procurou mostrar
quais os fatores influenciaram o bom desempenho dos alunos, a partir de ações implementadas pelos gestores de três escolas municipais na
cidade de São Luís. Verificou-se que tais ações geraram resultados distintos no desempenho desses alunos, a partir de reflexões sobre os dados
levantados na análise documental e nas entrevistas com os atores envolvidos. Evidenciou-se que uma escola pode obter bons resultados, ou seja,
bom desempenho discente, independente de seu nível socioeconômico, na medida em que os gestores, dentro de sua autonomia, procurem
realizar ações que possibilitem o sucesso da escola como um todo (gestores, professores, pais e alunos). Respaldada pela bibliografia consultada,
bem como, após a consolidação de todos os dados coletados na pesquisa de campo, arrisca-se dizer que, a gestão democrática e participativa
pode ser um dos caminhos para se obter mudanças positivas no cenário escolar e, com isso, contribuir para um melhor desempenho e bom
rendimento dos alunos. A gestão democrática é vista pela ótica de vários autores como um dos princípios básicos para o sucesso da escola. Este
princípio foi analisado no referido trabalho como uma possibilidade de se construir uma nova escola, ou seja, uma escola mais participativa e com
grande possibilidade de êxito pela comunidade escolar.
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RESUMO
A rua é representada como um lugar de transitoriedade e de menos valia, principalmente por ser um espaço social público onde as pessoas não
identificam como sendo de sua responsabilidade. Meninos e meninas que tem a rua como referência enfrentam o descaso social e são postos à
marginalidade, deparando-se com políticas de repressão e não de resgate da cidadania. Propor uma escola como espaço significativo para meninas
e meninos em situação de rua ainda é um desafio para as atuais políticas públicas educacionais. Em contraposição a esse cenário, cabe resgatar a
experiência bem sucedida da Escola Tia Ciata no atendimento desses jovens. Esta pesquisa teve por objetivo analisar os indícios de representações
sociais de ex-alunos da Escola Tia Ciata quanto à pedagogia diferenciada desenvolvida de 1983 a 1989, período em que a escola atendeu
prioritariamente meninos e meninas em situação de rua, sendo reconhecida por órgãos oficiais da época por seu trabalho. No quadro teórico, foi
utilizada a Teoria das Representações Sociais, sobretudo, os conceitos de ancoragem e objetivação. Também foram articulados o conceito de
habitus e reprodução de Pierre Bourdieu. A metodologia utilizada foi História Oral, com entrevistas orais semiestruturadas que possibilitaram aos
ex-alunos se expressarem. A análise dos dados utilizou o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA), proposto por Monica Rabello de Castro e
Janete Bolite-Frant, que tem como base a Teoria da Argumentação. Os resultados indicaram que os ex-alunos representam a pedagogia da escola
através da forma como viam a própria Escola Tia Ciata e sobre dois pilares: o trabalho e as relações familiares. O trabalho diz respeito à
sobrevivência e à preparação para o futuro, e as relações familiares ao suprimento de uma lacuna relacionada à família e à forma como eram
tratados na escola. No núcleo figurativo aparecme como elementos como os termos OPORTUNIDADE, TRABALHO, FAMÍLIA, MÃE, ACOLHIMENTO
e RELACIONAMENTOS para concretizar a pedagogia diferenciada e objetivar na ideia de diferente. A ancoragem tem base nos relacionamentos
interpessoais construídos na escola, lugar onde se sentiam acolhidos, compreendidos e protegidos, alicerçada pelas metáforas conceituais PONTO
DE APOIO e PONTO DE REFERÊNCIA. Ressaltaram a solidariedade com outros meninos em situação de rua ou de comunidades, que
compartilhavam sua história de vida, a mesma cultura. Através da experiência que tiveram, esses ex-alunos fizeram uma dissociação de imagem
entre a Escola Tia Ciata e as escolas regulares. As representações sociais de seus ex-professores têm elementos comuns: a questão familiar, a
necessidade de apoio (carência) e o vínculo afetivo construído na escola. A escola é significada como o lugar para um futuro diferente. Os indícios
das representações sociais da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata por seus ex-alunos levam a refletir sobre a importância de uma escola
que vá além da transmissão de meros conteúdos, encorajando a pensar em uma escola diferenciada para o atendimento das distintas realidades,
através da autonomia pedagógica e dos ideais de participação coletiva, acolhendo os saberes e representações das crianças e adolescentes
moradores de rua e das favelas cariocas. Diante dos resultados, são sugeridas novas e desafiadoras políticas e práticas pedagógicas que se voltem
para o rompimento das marcas sociais discriminatórias, trazendo para dentro da escola as narrativas, as angústias e os anseios dos diferentes
grupos sociais.
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RESUMO
Este trabalho investiga o campo da arte, mais especificamente, o ensino do teatro, no nível médio integrado ao técnico. Tendo como ponto de
partida o processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica que vem ocorrendo nos últimos anos, o estudo pretende
fazer uma análise entre as propostas de organização curricular para o ensino do teatro em instituições federais de educação profissional e
tecnológica na cidade do Rio de Janeiro, buscando compreender como são interpretadas e aplicadas as orientações expressas na LDBEN 9394/96 e
nas proposições dos Parâmetros Curriculares Nacionais. As diversas modalidades e níveis de ensino profissional oferecidos na Rede Federal vão
desde o nível médio até a pós-graduação, passando também por projetos de formação inicial e continuada. Tal multiplicidade de ensino contém
também múltiplas concepções de educação. Dentre as modalidades citadas acima, a que será objeto deste estudo denomina-se Ensino Médio
integrado ao Ensino Técnico, onde há a proposta de integração entre os conteúdos teóricos e práticos numa perspectiva de formação politécnica
do estudante. O trabalho encontra-se em etapa inicial da pesquisa de campo e tem por objetivo realizar entrevistas semiestruturadas com
professores, gestores e alunos das instituições referidas anteriormente, para observar as seguintes questões: De que forma as instituições
traduziram as prescrições legais para o campo da arte, especialmente, para o teatro, tendo em vista as múltiplas possibilidades de interpretações?
Como as atividades pedagógicas com a arte e o teatro são desenvolvidas pelas instituições? Em que medida estas atividades contribuem para uma
formação integral do sujeito? Como as atividades pedagógicas com a arte e o teatro são vistas pelos alunos, professores e gestores que atuam no
nível médio integrado ao técnico? Embora o estudo encontre-se em andamento, já é possível tecer algumas observações a partir da revisão de
literatura. Os trabalhos analisados apontam contradições entre as proposições no campo teórico e a prática que se realiza nas instituições.
Constatam que não está havendo uma efetiva integração entre a proposta contida nos instrumentos norteadores das políticas e as concepções
teóricas que os subsidiam; verificam apenas tentativas isoladas realizadas por esforços de pequenos grupos e indivíduos no cotidiano das
instituições; sinalizam para a necessidade de mudanças estruturais em direção a uma integração efetiva; atentam para a forma aligeirada como os
projetos político-pedagógicos (PPP) têm sido elaborados e para as disputas de poder que descortinam a hierarquização das disciplinas e a
valorização do saber técnico; assim como, chamam a atenção para a questão do excesso de trabalho do professor aliado à falta de espaços
democráticos de diálogo acerca das questões institucionais como fator de dificuldade na apropriação de conceitos teóricos importantes para
orientar os PPP’s.
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RESUMO
O presente projeto pretende elucidar questões relativas à inclusão educacional de crianças com o Transtorno do Espectro Autista na rede regular
de ensino, mais especificamente, na Educação Infantil, a partir da investigação das representações sociais de professores sobre tal objeto. O
objetivo é analisar, a partir das representações sociais, as práticas contidas no contexto educacional tendo como base a dualidade existente entre
a inclusão e a exclusão, apresentando a exclusão como prática inerente ao sujeito a partir do momento em que torna o outro diferente,
classificando–o em grupos distintos e as propostas no campo da inclusão educacional que sugerem um conceito de educação para todos,
apresentando uma visão ainda distante das realidades vivenciadas na rede regular. A questão que conduz a investigação proposta sugere até que
ponto existe um professor considerado inclusivo, especializado e que estaria preparado para a diversidade no contexto escolar, além de propor
práticas que reforcem a exclusão ainda latente neste espaço social. Neste sentido, é de suma importância tratar do conceito de exclusão e sua
relação com a inclusão, pois a exclusão é evidente no processo de aceitação do outro, principalmente no que tange a inclusão na rede regular de
ensino de alunos considerados diferentes, além de recorrer ao trabalho do professor e ao papel deste no presente processo. Outro dado
importante é o estudo entre as tensões inerentes ao contexto social provocadas pela relação entre a inclusão e a exclusão no contexto escolar,
portanto busca-se, a partir deste, investigar a partir do discurso de professores da Educação Infantil as representações sociais sobre exclusão neste
contexto. A hipótese é que ainda seja encontrado um discurso romantizado do processo de inclusão, mascarando práticas excludentes ainda
presentes no contexto escolar, além de existir no imaginário dos professores da Educação Infantil, da rede regular de ensino, o perfil de um
professor inclusivo, diferente dos professores que existem atualmente na escola, especializado e preparado para as adversidades presentes no
processo de inclusão. Quanto a metodologia utilizada na presente pesquisa, a técnica para a investigação foi o grupo focal, com o objetivo de
analisar as impressões de 6 profissionais da Educação Infantil, do município de Piraí (RJ), com idades entre 37 e 50 anos, com formação em
diferentes níveis de ensino: ensino médio, (curso normal), graduação e pós-graduação. As questões que alicerçam a investigação giram em torno
da prática docente em tempos de inclusão, os entraves enfrentados no processo, principalmente nos casos de alunos com Transtorno do Espectro
Autista na Educação Infantil. Quanto aos resultados é possível descrever palavras colhidas no discurso dos professores que sugerem dificuldades
no processo de inclusão, a questão do cuidado em relação ao tratamento dos alunos com TEA em contraponto ao desenvolvimento das atividades
pedagógicas, além da sensação de impotência quanto ao atendimento deste aluno na rede regular por admitirem a possibilidade de existir um
professor “inclusivo”. A partir da análise dos dados obtidos é possível concluir que estão presentes no discurso dos professores fatores que
identificam estratégias criadas no contexto escolar para alcançar sucesso no processo de inclusão de alunos com tal transtorno, muitas vezes
confundidos com atitudes permeadas pelo cuidado, sem levar em conta o lado pedagógico das propostas no referido segmento da Educação
Básica. Outra questão levantada é a possibilidade de existir um professor inclusivo, diferente, especializado, responsável por criar estratégias
diferenciadas para obter êxito no processo educativo, com “receitas prontas”, sem reconhecer as práticas cotidianas sugeridas como válidas para a
construção do processo de inclusão, mostrando a fragilidade do processo no que diz respeito à exclusão ainda apresente neste contexto.
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RESUMO
A formação pedagógica é uma temática que vem sendo amplamente discutida pela comunidade científica a partir da década de 1980. No contexto
brasileiro, o debate toma fôlego a partir da década de 1990. Neste período, inicia-se o desenvolvimento de pesquisas que buscam resgatar o papel
do professor, pensando a formação numa abordagem que vai além da acadêmica. Historicamente, em cursos de licenciatura, os conteúdos
específicos da área de atuação dos professores são priorizados em detrimento daqueles da formação pedagógica. Essa negligência em relação à
formação pedagógica tem sua origem nos anos 1930, quando surgiram, no Brasil, os primeiros cursos de licenciatura. Embora venham emergindo
novas discussões acerca do assunto, ainda hoje, os cursos de licenciatura permanecem sem alterações significativas em seu modelo. Esta realidade
afeta, de maneira significativa, os Cursos de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa, pois são organizados, em geral, numa
estrutura de dupla habilitação, o que dificulta a viabilização do tempo necessário a se destinar à formação pedagógica. A inexistência de grupos
que organizem a pesquisa nessa área revela a ausência de uma discussão mais específica sobre o assunto, evidenciando-se, assim, uma lacuna na
literatura, o que torna o estudo relevante em termos de contribuições para o processo de ampliação do conhecimento na área. Considerando
esses aspectos, a pesquisa, ainda em andamento, tem por objetivo buscar indícios de representações sociais de formação pedagógica de
professores que atuam no Curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa. Para isso, foram propostas as seguintes questões: Que crenças,
valores e comportamentos são associados pelos professores que atuam na Licenciatura em Língua Inglesa de Curso de Letras à formação
pedagógica? Segundo os professores, como a formação pedagógica pode contribuir para o trabalho que realizarão em sala de aula? Diante desses
questionamentos, recorremos à Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici, por permitir uma investigação com base em
crenças, valores e símbolos, funcionando como um valioso instrumento de compreensão da realidade, e por condensar informações que poderão
favorecer a mudança de práticas pedagógicas cristalizadas. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada em quatro universidades, duas
públicas, sendo uma federal e uma estadual, e duas particulares. Foram analisadas as propostas curriculares dos cursos e realizadas entrevistas
com os professores. O material coletado está sendo tratado com base na análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin. Os resultados parciais
apontam uma série de motivos os quais dificultam a superação de um modelo tradicional de organização dos currículos dos Cursos de Letras com
habilitação em Língua Inglesa, tais como o apego à tradição, a disputa entre os departamentos de Letras e Educação, a diversidade de propostas
curriculares, que fazem com que alguns currículos estejam tão extensos enquanto outros encontram-se tão aligeirados, a falta de articulação entre
os conteúdos da área de atuação e os conhecimentos pedagógicos, o fato de a condução de uma formação articulada se dar por conta da vivência
pessoal do professor, não por uma sistematização por parte da universidade e o fato de os interesses dos licenciandos exercerem forte influência
na construção ou não de determinados conhecimentos. A lei por si só não altera a maneira como a formação é conduzida. Para que ocorra uma
alteração significativa é preciso haver uma mudança na cultura dos professores.
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RESUMO
Os filmes realizados com imagens de arquivo estão cada vez mais presentes no cenário audiovisual, tanto em festivais, mostras e museus, quanto
em debates e discussões de congressos e seminários acadêmicos. Trabalhar com imagens de arquivo não significa deixar de lado outros elementos
que possam contribuir para construção de memória e produção de conhecimento. É necessário, assim, um trabalho de investigação detalhada e
meticulosa com objetivo de estímulo a reflexão crítica na tentativa de compreender e desvendar opções estéticas adotadas pelo diretor de cada
uma das obras. O presente artigo visa apresentar os resultados parciais de um projeto de pesquisa em desenvolvimento que tem como premissa a
exibição de filmes (produzidos com imagens de arquivo) de diferentes diretores cinematográficos, seguido sempre de debate e reflexão. O objetivo
é avaliar o Cineclube, realizado dentro de um campus universitário da Estácio, como um espaço associativo, democrático e participativo, com
potencial transformador e disseminador de uma proposta estética. O Cineclube enquanto uma associação que reúne apreciadores de cinema para
fins de estudo e debates. Um ambiente que contribui na observação, análise e estímulo da criatividade acerca de uma linguagem e narrativa
experimental dentro desse movimento estético, político e por vezes ideológico. Para empreender tal atividade optou-se por uma metodologia
composta por vários métodos e técnicas de pesquisa. Afinal, o cruzamento das análises dos dados coletados pode proporcionar uma compreensão
mais adequada das próprias produções audiovisuais e de seus impactos no espectador. Há, desta forma, um primeiro procedimento de pesquisa
bibliográfica que auxilia e norteia a escolha dos filmes exibidos nas sessões do Cineclube e, além disso, proporciona suporte teórico ao aluno
responsável (há uma rotatividade nesta função) pela condução do debate após o término do filme. Outra metodologia fundamental para a etapa
de visualização do filme é a análise de imagens que busca identificar e esmiuçar aspectos audiovisuais específicos como, por exemplo, a cor, o
enquadramento, o ângulo da câmera, a profundidade de campo, o diálogo de luz e sombra, a entonação da voz, a trilha musical utilizada, entre
outras. Os debates são filmados, desta forma, após o término dos filmes há uma coleta de dados de forma qualitativa aberta em profundidade que
permite observar de que forma os espectadores foram afetados pelas imagens de arquivo. As reações são as mais diferentes, desde completo
fascínio, até profunda repulsa e falta de compreensão. Em paralelo, é distribuído um questionário quantitativo através do qual é possível
contabilizar o número de espectadores por sessão, o curso e o período que cada um está vinculado, o nível de conhecimento acerca do diretor do
filme e de sua filmografia e a relação que cada espectador estabelece com as imagens de arquivo. Tendo em vista que o projeto está em curso,
será feito um recorte temporal. O presente trabalho está concentrado na análise dos dados relativos ao primeiro mês de atividade do Cineclube,
procurando-se expressar a perspectiva e a subjetividade do informante enquanto agente ativo de significado na construção da realidade. Os filmes
exibidos foram; Histoire(s) du Cinema (1988) de Jean-Luc Godard, Sans Soleil (1983) de Chris Marker, Videogramas de uma Revolução (1992) de
Harun Farocki, Sociedade do Espetáculo (1973) de Guy Debord e Um dia na vida (2010) de Eduardo Coutinho. Portanto, o desafio será a
contextualização do aprendizado através da habilidade de estruturar um campo de reflexões teórico-práticas dos filmes mencionados. A
montagem e seus múltiplos procedimentos como ponto convergente para a construção da experimentação, do ensaio, do found footage e da
compilação.
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RESUMO
O conceito de projeção cinematográfica tem a ver com as características geométricas, psicológicas (a projeção de mundo) e com uma técnica. O
presente trabalho trata em suma de investigar a projeção em função dos trabalhos de live cinema a partir de uma análise do cinema estruturalista
de Frampton, Snow e Brakhage explorando suas possibilidades, refazendo seus caminhos e propondo uma práxis fundamental para a arte
cinematográfica no contemporâneo. O fenômeno da projeção passa por uma significativa transformação gerando um novo regime de imagens que
se conectam a dados infomacionais. Vídeos verticais, projeções mapeadas em fachadas e toda uma cena de performance audiovisual em tempo
real denotam uma mudança no locus do cinema. Projeções em monumentos, objetos e superfícies diversas fazem parte de um novo cinema que
presenciamos em meio a busca por qualidade da imagem que o digital enfatiza (ultra high definition, 8k) e da imagem em dispositivos portáteis
como smart phones e tablets. Se o cinema historicamente se depara com a busca por novas telas e possibilidades de exibição (widescreen,
omnimax, imax), a proposta desse trabalho é pensar uma projeção que leva em conta outras superfícies. Como domos, escadas, árvores, edifícios
etc, se tornam telas e que novas percepções e estéticas podemos pensar para elas? Essa indagação presente no projeto de pesquisa em
desenvolvimento na instituição parece ter nos filmes estruturalistas, em especial no experimento "Uma conferencia" de Holis Frampton, no filme
"La region centrale" (1971) de Micael Snow e em algumas obras de Stan Brakhage, que se guia por uma observação do autor que trata o projetor
como performer algumas possibilidades para refletir melhor o live cinema. Analisar essas obras para compor uma performance real time sobre
projetores vem sendo objetivo de trabalho. Alguns resultados da transformação dos filmes anteriormente citados e de um novo uso dos projetores
digitais aparecem como resultados do projeto.
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RESUMO
Nos dias atuais, cenas cotidianas de violência(s) vêm ganhando grande destaque nos meios de comunicação, em especial, a televisão, abrindo
espaço para a criação de uma extensa programação diária dedicada exclusivamente à divulgação de notícias relativas às ações e práticas policiais,
bem como das mais diversas manifestações de violência e da criminalidade em geral. Com base nestes fatos, este artigo procura analisar as
narrativas sobre a violência urbana apresentada pelo programa policial Barra Pesada, transmitido de segunda à sexta no estado do Ceará, situado
na região nordeste do Brasil, tendo como objetivo compreender os repertórios simbólicos e os sistemas classificatórios veiculados nas imagens,
discursos e sons deste noticiário. A partir dos dados coletados, problematizamos a apresentação das ocorrências violentas e de seus protagonistas
pela mídia, discutindo o papel da televisão no processo de construção social do fenômeno da violência urbana. Com relação à pesquisa empírica,
temos utilizado procedimentos próprios da pesquisa antropológica, tais como a longa imersão em campo, a ferramenta do diário de campo e o
recurso da observação sistemática extenuante, que têm possibilitado a análise de uma coletânea de imagens/discursos/sons e de suas
significações simbólicas veiculadas pelo noticiário estudado, a fim de manter um diálogo constante entre a análise do “verbal” e do “não verbal”.
Pensando a comunicação como um campo de disputa simbólica em torno do sistema de classificação da realidade social, observamos que a
cobertura jornalística não apenas descreve as ações referentes à violência urbana, mas também é parte integrante dos fatos e dramas sociais que
se desenvolvem em decorrência da notícia. Nesse sentido, o discurso proferido pelos atores sociais envolvidos nas narrativas violentas
apresentadas pelo telejornal aparece na sociedade contemporânea como uma forma de poder ou de controle daquilo que se fala, enquadrando
aquilo que pode ser dito e aquilo que pode ser visto. Afinal, como diria o autor Bourdieu, não há realidade literal antes da mesma ser descrita ou
mesmo prescrita, visto que a realidade não existe independente dos meios simbólicos e das formas de relatá-la. Desse modo, o programa Barra
Pesada surge como um desses meios de relato da realidade, elaborando estratégias discursivas para compreender e representar o fenômeno da
violência urbana. Seus discursos são performativos, sendo o próprio ato de representar a realidade, um ato de investimento moral, de intervenção
na realidade, contribuindo, assim, para a construção de quadros (frames) da realidade social. Estes quadros funcionam como dispositivos morais
ao fazer com que os limites entre a civilidade e a moralidade estabelecidos pelo telejornal possam ser reconhecidos, passando a reproduzir e, até
mesmo, a produzir atitudes sociais frente ao fenômeno da violência. Tais processos de enquadramento ou de demarcação criam marcos que são a
condição para que se possa inferir algo sobre o real. No caso específico dessa pesquisa, o real é a realidade da violência urbana, da moralidade, da
fronteira entre a animalidade e a civilidade. Nesse sentido, o Barra Pesada, objeto empírico desta pesquisa, parece surgir como um "manual
audiovisual de civilização", apresentando, com uma roupagem moralizante, uma visão pedagógica do "bom comportamento", além de oferecer
receitas de coesão social e propor soluções para conter o problema da violência urbana e da insegurança pública. Dessa maneira, compreendemos
o processo de divulgação televisual da violência urbana e da insegurança pública como um fato social complexo, que envolve inúmeros agentes de
produção, de emissão e de recepção (ativa), que se relacionam e conferem múltiplas sensações, intenções, sentimentos e representações acerca
do fenômeno social da violência urbana.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Comunicação e Artes
Comunicação Social

373

Titulo:

A representação da cidadania nas seções "Voz do Povo" e "De Tudo um Pouco" do Jornal Meia Hora

374

Autor(es) Kelly Sinara Alves de Carvalho; Soraya Venegas
E-mail para contato: kellysinaraalves@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Jornalismo popular, cidadania, aspectos sociais, sensacionalismo, Meia- Hora
RESUMO
Este trabalho corresponde a um estudo do jornalismo impresso popular atual com ênfase em cidadania e participação. Partindo de uma análise
macro, a pesquisa propôs uma reflexão sobre os aspectos de cidadania que o jornal popular Meia Hora de Notícias transmite ao leitor no pacote
de conteúdo oferecido a cada edição. Para se chegar a este estudo realizou-se a discussão dos conceitos de cidadania, jornalismo popular, ética e
sensacionalismo, linguagem, discurso e jornal popular de qualidade. Colocou-se em debate a qualidade do veículo impresso popular de hoje, e
como um jornal impresso pode ao mesmo tempo ser um veículo difusor de informação séria, fazendo- o com o uso de uma linguagem informal.
Até que ponto pode escrever o jornalista, com o dever de passar a informação que seja entendida pelo leitor, com clareza e seriedade? Como é a
mensagem adaptada aos dias atuais? Ela fere, ou busca ser mais clara e próxima da realidade social sem rodeios? Até onde o indivíduo exerce o
papel de cidadão dentro das editorias deste impresso popular? Existe espaço para o cidadão participativo neste jornal? Com o intuito de responder
a tais questões o objetivo do trabalho foi a análise das seções “Voz do Povo” e “De Tudo Um Pouco” do jornal Meia Hora de Notícias, do Rio de
Janeiro, no sentido de expor a participação do público leitor nas referidas seções. A metodologia de estudo foi estruturada a partir de revisão
bibliográfica e coleta de dados secundários, além de entrevistas semi-estruturadas com leitores do jornal Meia Hora de Notícias, nas esferas
acadêmica e popular. Os resultados constataram que o veículo impresso popular atual se encontra repaginado no mercado. Ele já não é o mesmo
de décadas atrás. A estrutura do jornal foi modificada de acordo com as necessidades do mercado e com o avanço das tecnologias. Pôde- se
entender, a partir da pesquisa com o público, que matérias compactas possuem um valor para os leitores, porque constituem uma leitura rápida,
onde pode-se absorver a informação e descartar o jornal em seguida. Observou-se que o Meia Hora atende em sua maioria a um público jovem,
entre 20 e 29 anos, das classes C e D e E, mas que também possui leitores das classes A e B e abrange faixas etárias que variam em média entre 18
e 80 anos. Notou-se que o jornal Meia Hora de Notícias assumiu uma faixa do mercado que não lia jornais e que, portanto, se encontrava carente
de leitura. O jornal assumiu, neste sentido a função não somente de informar, mas de educar. O hábito da leitura passou a ser constante para
pessoas com baixo poder aquisitivo, isso devido ao preço do jornal, que é de baixo custo. O fato de o veículo ser voltado para um público de baixa
renda expõe em sua linguagem uma linha editorial diferenciada a qual se identifica com a questão cultural. O Meia Hora transmite ao público do
jornal impresso o que é assistido na TV aberta e ouvido nas rádios, desta maneira há uma representação cultural através da mídia de massa.
Abordando a questão da participação do público leitor nas sessões “Voz do Povo e De Tudo um Pouco”, destaca- se que existe uma preocupação,
tanto do veículo popular, quanto do leitor em informar e ser informado. Concluiu-se que o jornal assume postura cidadã tanto na esfera
empresarial quanto social ao abrir possibilidades de participação a partir das seções supracitadas. Os leitores participam diretamente na seção de
cartas e obtém as respostas dos órgãos responsáveis pelos atendimentos prestados. Há feedback nas reivindicações, com a solução dos
problemas expostos. Na seção “De Tudo Um Pouco”, na foto do leitor pôde- se destacar a performance do próprio leitor com o olhar de jornalista.
A participação do referido público, nas demais seções embora seja indireta pôde ser observada na identificação do conteúdo das matérias, a partir
do discurso do veículo no gênero popular, pois o mesmo expressa esta cultura em todas as suas páginas.
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RESUMO
Atualmente, no mundo todo há uma grande quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Campanhas governamentais e não governamentais
buscam reduzir essa quantidade, tentando a reinserção dos moradores de rua no mundo da escola e do trabalho. O objetivo do estudo, em
questão, consiste em analisar de que forma o discurso dessas campanhas reflete a problemática da vida nas ruas e quais estratégias de polidez elas
fazem uso. Em geral, os moradores de rua não costumam ter espaço nos meios de comunicação de forma positiva. As campanhas selecionadas
buscam dar esse espaço e trazer à tona a voz das pessoas que vivem silenciadas nas ruas. Neste trabalho, buscamos compreender de que forma
essas campanhas operam para uma mudança na vida da população em situação de rua. Para tanto, apoiamos nossas reflexões fundamentalmente
nos estudos de Brown e Levinson. Procurou-se analisar a polidez linguística, bem como as estratégias desse fenômeno tido como universal. A
metodologia se pautou na análise de vídeos e outros recursos midiáticos produzidos por meio de campanhas publicitárias para reduzir o número
da população em situação de rua. Utilizou-se, portanto, uma metodologia com abordagem qualitativa para discutir a polidez, suas estratégias e os
atos ameaçadores da face na comunicação midiática acima especificada. Para demonstrar a aplicação da teoria de Brown e Levinson, selecionouse dez campanhas publicitárias brasileiras dos últimos cinco anos. Essas campanhas tiveram os trechos verbais e não verbais analisados. Os
fragmentos foram transcritos, respeitando-se os textos exatamente como ocorreram. Devido ao espaço, esse estudo não incluiu uma análise dos
elementos paralinguísticos presentes em campanhas televisivas, embora se reconheça que eles contribuem muito para o entendimento da
interação ali representada. Como resultado, foi possível demonstrar que, embora sejam percebidos como alheios ao espetáculo social, nas
campanhas pesquisadas, “os moradores de rua" se nos apresentam percepções claras sobre sociedade e fazem uso consciente de estratégias de
preservação e ameaça a faces, de forma a transmitir suas mensagens, utilizando as estratégias de polidez on-record, off-record e bald-off –record.
Pode-se também perceber que essas campanhas procuram modificar a percepção que a sociedade tem da população de rua pela utilização
massiva de léxico positivo. Com esse objetivo, elas utilizam recursos de modalização, como forma de reafirmar seu compromisso com a causa que
defendem. Procuram também estabelecer laços de empatia entre o receptor e as pessoas que vivem em situação de rua.
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RESUMO
O primeiro trimestre de 2015 foi marcado pelo agravamento da crise econômica no Brasil. A inflação oficial acumulou alta de 3,83% no período e a
arrecadação do governo federal caiu 2,3%, somando o menor valor desde 2011. No Rio de Janeiro, a crise econômica foi agravada pela baixa dos
preços internacionais do barril de petróleo (menos R$ 2,2 bilhões de arrecadação com royalties previstos para este ano), repercutindo nos
orçamentos de prefeituras como Campos e Macaé. Os jornais sofreram forte impacto com o corte de verbas publicitárias do setor público. O
número de anunciantes do setor privado também caiu. A prefeitura do Rio, menos dependente dos royalties e com o aniversário de 450 anos
previsto no orçamento anual, foi o ente público que mais apareceu nas páginas dos quatro principais jornais do Rio: O Globo, O Dia, Extra e Meia
Hora. No meio jornalístico o impacto da crise foi sentido com cortes nas folhas de pagamento. No início de janeiro, O Globo demitiu 160
funcionários, sendo 30 na redação, entre eles a editora-assistente do caderno Rio, Angelina Nunes, e o colunista Arthur Xexéo. O jornal Extra fez
demissões pontuais, como a do colunista Djalma Oliveira. Nos jornais O Dia e Meia Hora, apesar dos rumores sobre demissões, o período foi
marcado pelo não repasse ao governo federal do FGTS e do INSS dos funcionários. O presente trabalho, ao contrário do que pode-se pensar, não
observa com pessimismo esse cenário. À luz de estudos recentes da comunicação, entre eles o assinado pelo pesquisador Caio Túlio Costa,
publicado em fevereiro no blog do site da Internacional News Media Associação, com o título “6 pillars of a revenue generating business model for
digital journalism”, enxerga esse momento como de “reinvenção” do modelo tradicional do jornalismo impresso, o que inclui substituição de
pessoal mais antigo por profissionais mais jovens e oferecimento de novos produtos jornalísticos ou não. Para tanto, a pesquisa acompanha desde
o início do ano os quatro principais jornais impressos no Rio. Observa número de páginas dos primeiros cadernos (reduzir páginas é uma estratégia
para cortar custos sem precisar aumentar preço de capa), novos produtos e o movimento de contratação e demissão de pessoal. Nos primeiros
meses do ano, a pesquisa, além das demissões e dos problemas com pagamento de impostos, verificou produtos editoriais comemorativos dos
450 anos da Cidade do Rio, todos com patrocínio da Prefeitura do Rio. Constatou ainda a continuidade de um produto editorial do jornal O Dia
sobre atividades culturais e gastronômicas em favelas com policiamento reforçado, chamadas de 'pacificadas ' (patrocinado pelo Governo do
Estado) e a volta de alguns anunciantes privados, entre eles montadoras de veículos e a estatal Petrobras, sobretudo em O Globo, jornal que
interagiu também com leitores por meio das redes sociais. Registrou ainda o lançamento de uma loteria do tipo 'raspadinha' pelo Meio Hora em
parceria com a Loterj e as investidas do Extra em vídeos postados no Facebook com o nome Extra Sorriso. Todas essas ações seguem os passos
indicados no estudo já citado de Caio Tulio Costa. No que diz respeito à volta de anunciantes, contribuiu declaração feita em março por Martin
Sorrell, dono da WPP, maior empresa de publicidade do mundo. Em encontro na associação britânica de jornalistas, o executivo falou da eficácia
dos jornais impressos no que diz respeito a dar alcance a anúncios publicitários. As declarações ganharam os mundo, sendo reproduzidas aqui por
jornais como O Globo, em artigos que em parte reproduzem o que Sorrel disse ao jornal The Time. Este são alguns do exemplos pinçados pela
pesquisa para apontar e registar a forma como a cadeia tradicional do jornalismo impresso reage à queda de receita, imposta pela crise financeira
e pela concorrência com o crescimento da mídia online, sobretudo com a perda de anunciantes para redes sociais, como Facebook e Google.
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RESUMO
Entre os anos de 2010 e 2012, foi realizada uma pesquisa etnográfica, que resultou na minha dissertação de mestrado em antropologia, sobre as
formas de sociabilidade e consumo percebidas em grupos de jovens – especialmente os integrantes das chamadas “equipes” – que frequentam
festas de aparelhagem em Belém do Pará. A partir deste estudo, foi possível perceber que o apelo visual, refletido tanto na moda que vestem
como nos seus outros hábitos de consumo, tornou-se um fator-chave para o entendimento de suas práticas. Considerando então este recorte, fezse necessário produzir um novo trabalho, que buscasse entender de que forma a visualidade e o consumo de bens estão intimamente relacionados
à construção de identidade destes jovens. A partir de suas práticas, observou-se como se dá a formação do gosto e as tendências de consumo
entre eles. Neste contexto, percebe-se que a “moda” é um aspecto marcante da cultura das aparelhagens, um meio de expressão cultural,
construção de identidade e pertencimento social. Constata-se então, por meio desta observação, que o consumo é uma linguagem de
relacionamento destes e de muitos outros jovens com o seu mundo. Suas redes de relações podem orientar ou reorientar o consumo ao ponto de
provocar a sensação de pertencimento ao grupo. O trabalho trouxe à tona uma expressão muito usada entre estes jovens: “considerado”.
Procurou-se esclarecer o significado deste termo para estes jovens e de que forma o consumo propicia neles esta sensação de “ser considerado”.
O estudo, que se iniciou vinculado ao mestrado em antropologia, hoje dialoga com a área de produção audiovisual, pois o resultado da pesquisa
etnográfica rendeu um rico material visual e um projeto de realização de um filme documentário. As notas de campo deram origem a um roteiro
de documentário que utilizado em sala de aula, com discentes de linguagem e roteirização para audiovisuais, e cuja edição e finalização estão
previstas para o segundo semestre de 2015.
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RESUMO
O presente estudo aborda o tema da inclusão de personagens homossexuais e de relacionamentos homoafetivos nas narrativas das histórias em
quadrinhos – também chamadas de HQ – a partir de uma perspectiva histórico-cultural, em que resgata símbolos e significados que estão na base
da construção de super-heróis. Na configuração atual da sociedade, com a sexualidade deixando de ser um tabu, as histórias em quadrinhos, como
instrumentos de comunicação de massa, nutrem-se de elementos do cotidiano e servem de ponte com a realidade, infundindo em seus leitores
reflexões e discussões sobre a diversidade sexual. Analisando o histórico dos quadrinhos da Marvel, que aborda temáticas sociológicas e
antropológicas, a opção foi pelas narrativas dos X-Men, o que se dá pela ousadia com que tratam temas relativos ao preconceito, à intolerância e à
alteridade. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar como a homossexualidade e o relacionamento homoafetivos são tratados
nas histórias em quadrinho X-Men, a partir de um olhar para os personagens Mística, Sina e Homem de Gelo. Embora esta temática já tenha se
delineado na literatura acadêmica, ainda é pouco explorada e, além disso, os personagens Mística, Sina e Homem de Gelo ainda não foram
contempladas por estudos na área da comunicação. A metodologia utilizada foi pesquisa exploratória bibliográfica e documental de cunho
qualitativo, cuja perspectiva analítica se pautou na análise de conteúdo. A análise empreendida teve por base a concepção de cultura de Clifford
Geertz, compreendida como teia de construções simbólicas entre os indivíduos; e seguiu um caminho metodológico indicado por Carlo Ginzburg
sobre o método indiciário, que dá luz aos detalhes, aos vestígios encarados como indícios, pistas ou sinais que orientam a interpretação dos
fenômenos. Os resultados mostram que nas narrativas de X-Men, a personagem Mística vive grande parte de sua vida com uma mulher, também
mutante, Sina (Irene Adler) e ambas criam uma terceira mutante: Vampira. Embora a relação homoafetiva entre estas personagens nunca tenho
sido retratada de forma explícita, o desenrolar da história deixa claro a relação de cumplicidade e de afetividade entre ambas e mostram, também,
como elas desempenham juntas, papéis ligados à maternagem. Além da relação homoafetiva, o tema da adoção, por casais do mesmo sexo, é
representado nestas narrativas. Outro mutante, foco de atenção do estudo, que recentemente se revelou “gay” nos HQ, foi o Homem de Gelo
(Robert ‘Bobby’ Drake). Em seu discurso Bobby diz: “Talvez não consiga lidar com o fato de ser mutante e gay, em uma sociedade que tem
problemas com os dois.” Ou seja, o Homem de Gelo, um dos fundadores do grupo de mutantes – grupo que representa a parcela da sociedade que
é marginalizada por ser diferente – mostra preocupação em carregar mais este rótulo: a homossexualidade. As narrativas destes personagens
atualizam temas recorrentes da nossa sociedade, casais homoafetivos que desejam criar filhos adotivos, membros de classes ou grupos
marginalizados com medo de assumir a sexualidade, preconceito e falta de acolhimento às diferenças. As histórias em quadrinhos podem ser
encaradas como um reflexo da diversidade de modos de vida que permeiam o cotidiano e, assim, retratam não apenas o pensamento político da
editora, mas movimentos de inclusão, de acolhimento à diferença e de luta por direitos humanos que estão ocorrendo em todas as esferas sociais.
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RESUMO
Os ouvintes de rádio realmente interagem pelas redes sociais da emissora? Este é o tema do estudo proposto. O objetivo é demonstrar, através de
literatura pertinente ao tema e empiricamente como ocorre esta relação. O mundo tem passado por transformações relevantes com a chegada da
internet, o que tem mudado e facilitado a forma como as pessoas e as empresas se comunicam. As tecnologias avançaram e se tornaram cada vez
mais presentes na vida das pessoas. Mesmo os críticos do Determinismo tecnológico acreditam que a sociedade foi influenciada por este novo
cenário da comunicação, onde a busca da interatividade, a praticidade e o imediatismo precisam se fazer cada vez mais presentes. Os meios de
comunicação tiveram que se adaptar também ao advento tecnológico, aderindo às ferramentas que esta nova fase trouxe para melhorar a nossa
forma de se comunicar. Com o rádio, parte de nosso objeto de estudo, não foi diferente. Há quem pensou que ele fosse desaparecer com a
chegada da televisão, mas muito pelo contrário, ele garantiu seu espaço e, posteriormente, com o surgimento da internet, entrou em um processo
de adaptação, mantendo o imediatismo que sempre teve e, agora, podendo contar com ferramentas que auxiliam na produção de notícias e
melhoram a forma de comunicação com o seu público. Desta forma, analisamos os perfis da rádio CBN Vitória nas redes sociais digitais (Facebook
e Twitter), a fim de verificar se a mesma utiliza essas ferramentas para interagir com os seus ouvintes. Escolhemos essas duas mídias porque são as
redes que a CBN Vitória utiliza para interagir com o seu público. Checamos se realmente existe essa interação e com qual frequência ela acontece.
Os estudos a respeito deste objeto têm como finalidade aprofundar as pesquisas já realizadas dentro desta temática, como forma de aprimorar
nossos conhecimentos e verificar como o surgimento de novas tecnologias tem contribuído para os avanços nas formas de comunicação existente.
Os resultados preliminares apontam que a rádio CBN Vitória não utiliza os seus perfis nas Redes Sociais para interagir com os seus ouvintes. As
análises parciais mostram que a emissora utiliza essas ferramentas para a difusão de informação. No Facebook, nota-se interação entre os
ouvintes, mas sem participação da emissora. Também foi observada uma significativa frequência no compartilhamento dos conteúdos publicados
pela CBN. Além disso, muitas pessoas aproveitam o espaço para marcar outros usuários, convidando-os para acessar as publicações, de forma que
elas alcancem um número maior de ouvintes. Já no microblog Twitter, as análises indicam pouca interação entre os usuários e a emissora, e até
mesmo entre os próprios internautas. Observou-se que não há um número expressivo nos retweets, curtidas e respostas por parte dos usuários.
Entretanto, nota-se que a emissora usa de forma significativa a função retwittar para compartilhar conteúdos informativos publicados pelos
próprios ouvintes e também por algumas instituições, como órgãos de informações sobre trânsito, clima, estradas e outros portais de notícias da
rede. Desta forma, os resultados preliminares apontam que, assim como o Facebook, o Twitter também é usado pela CBN Vitória para difundir
notícias produzidas pela emissora, não para interatividade com seus ouvintes propriamente.
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RESUMO
No mundo, hoje, tudo está em movimento. Pessoas, objetos, valores, informação e imagens circulam cada dia mais intensa e extensamente em
um ambiente social fluido, em rede e de riscos. Quando a mobilidade torna-se parte importante da experiência cotidiana e os deslocamentos
físicos, geográficos, virtuais ou imaginativos tomam a frente nas relações e alteram radicalmente os modos de vida em todas as esferas - social,
cultural, política e econômica -, nesse momento uma cultura da mobilidade se impõe e envolve a todos em novas possibilidades e experiências,
assim como, em novos constrangimentos, riscos e discursos que devem ser estudados. O cada dia mais intenso imbricamento entre a cultura da
mobilidade e o discurso publicitário constitui a base que sustentou a pesquisa de tese, a qual este artigo faz referência, e que delineou as duas
premissas fundamentais do estudo: a primeira, de que as coisas do mundo chegam até o sujeito apesar de sua imobilidade, por meio dos objetos,
das informações e das imagens que circulam globalmente; e, a segunda premissa, de que a despeito de seu caráter comercial, persuasivo e de
vendas, a publicidade também pode ser encarada como um bem cultural que expressa a cultura da qual faz parte. Da articulação destas duas
premissas resultou o interesse primordial e o objeto de estudo da pesquisa: ao considerar o fazer publicitário como representação da sociedade, a
tese teve como objetivo investigar, a partir da perspectiva do Paradigma das Novas Mobilidades, como o movimento é expresso discursivamente
na publicidade das marcas globais. A interpretação do discurso publicitário global teve como propósito a validação da hipótese de que há um
consumo de (i)mobilidade sendo feito quando o indivíduo sai em busca de objetos que suportem sua (i)mobilidade cotidiana com certa
estabilidade e menor risco. O locus da investigação foi o Brasil e o estudo focou sua análise nos 32 anos relativos ao período de 1982 a 2014.
Foram selecionados 40 anúncios impressos, sendo que 13 anúncios são de marcas nacionais e 27 anúncios são de marcas globais. Todas as peças
foram veiculadas na revista Veja durante o período de três Copas do Mundo FIFA: junho de 1982, na Espanha; junho de 1998, na França; e junho
de 2014, no Brasil, que cobrem o período proposto pela pesquisa. O corpus da investigação foi analisado a partir do enfoque de Hermenêutica de
Profundidade - HP, cujo principal ponto é a interpretação das formas simbólicas, no caso, os anúncios, a partir da articulação entre o texto e o
contexto no qual as formas simbólicas foram criadas, veiculadas e recepcionadas. O método da interpretação possui três fases que foram
realizadas ao longo da pesquisa de tese: análise contextual, em cujo o cenário sócio-histórico nacional e internacional foram tratados; a análise
formal, feita a partir de autores caros à semiótica, com especial ênfase na semiótica pierciana; e a interpretação das formas simbólicas a partir de
seu contexto de veiculação. Como resultado da referida pesquisa de tese é possível afirmar que a hipótese proposta foi validada. Ao longo dos 32
anos sobre os quais a pesquisa se debruçou, a despeito das diferenças contextuais percebidas entre as realidades local e global, a cultura da
mobilidade esteve presente no discurso (verbal e não verbal) da comunicação publicitária das marcas globais veiculada no país, de pelo menos três
maneiras: pelos objetos, pensados a partir de sua oferta de mobilidade em potência; pelos meios, que estão cada dia mais móveis; e pelo próprio
discurso, que dialoga com as questões contemporâneas da globalização. Neste sentido, foi verificado que há um consumo de (i)mobilidade sendo
feito por parte do público-alvo da publicidade que buscam, na aquisição dos produtos e/ou serviços, a mobilidade em potência necessária para a
vida na contemporaneidade globalizada, móvel, em rede e de riscos.
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RESUMO
Este artigo discutirá o imperativo da midiatização impositiva na contemporaneidade que se alastra por todo cerne social como um vírus que
contamina os seres, do qual poucos podem (ou querem) escapar a fim de obtenção e manutenção do capital social. Na sociedade midiatizada, que
tem como prima - irmã a visibilidade, quanto mais midiatizado, e consequentemente visível maior será o arcabouço para alcance do capital social
pretendido pelos contemporâneos sujeitos. Num processo de contaminação midiática, em que um infectado sujeito transmite a outro ator social,
ambos ligados em rede, o vírus da visibilidade, infectando-os com a impositiva midiatização cotidiana que tem nos gadgets eletrônicos seus
instrumentos de transmissão viral, contaminando rapidamente os seres sociais que encurralados pela impositiva midiática, iniciam perpetuamente
uma intimidade inventada espetacularizada. Com a carga viral espalhada no cerne social, quem não aparece não existe, quem não se faz lembrar
via internet, sobretudo em redes sociais, não “merece” ser lembrado. Todos precisam responder ao imperativo de visibilidade da
contemporaneidade, pois nesta condição só será um sujeito atuante socialmente se agir midiaticamente, emitindo virtualmente continuamente,
sendo esta emissão o grande instrumento de conquista e manutenção de capital social de diferentes grupos sociais, capital este, produzido muitas
vezes veiculado ao capital econômico que permeará os atributos constituintes do capital social, pois tanto maior acesso dos atores sociais às
ferramentas midiáticas (internet de alta velocidade, dispositivos de alta tecnologia), maior será a possibilidade de cumprimento da impositiva
midiatização contemporânea, tendo em vista a sociedade dominada pelo crivo da visibilidade, gerando esta, novos padrões de sociabilidade,
estando as relações contemporâneas configuradas ao redor dos meios de comunicação digital.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Comunicação e Artes
Comunicação Social

377

Titulo:

Rede social Whatsapp pautando a notícia nas redações

Autor(es) Roberto Teixeira
E-mail para contato: teixeira.rb@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Comunicação, jornalismo, pauta, rede social

378
IES: FESV

RESUMO
Com a chegada das novas mídias à sociedade, as redações jornalísticas também têm mudando a forma de trabalho. A mudança que acontece está
sendo estrutural e cada vez mais veloz, à medida que novas formas de se comunicar se popularizam. Este trabalho visa apresentar as mudanças
que ocorreram na forma de produzir a notícia, mais especificamente, no recebimento da sugestão de pauta via a rede social WhatsApp. Como as
redações jornalísticas lidam com essa nova situação? Implantaram uma forma de trabalhar com os dados recebidos no smartphone ou ainda estão
se descobrindo para essa ferramenta? Pretende-se mensurar qualitativamente sobre como as redações estão utilizando a o aplicativo que pode
ser uma nova e potente ferramenta para o trabalho jornalístico. Para análise quantitativa, foi realizada uma pesquisa sobre a repercussão do caso
de esfaqueamento de dois jovens em um terminal rodoviário na cidade de Vila Velha (ES), nos dois principais jornais impressos do Estado, pelo
período de dez dias, a contar a partir da data do assassinato. Para chegar a esses resultados, foi escolhida como metodologia a revisão de
literatura e pesquisa bibliográfica para aporte teórico, além de coleta da coleta de dados já mencionada e entrevistas com editores dos dois
principais jornais impressos do Espírito Santo, os periódicos: A Gazeta e A Tribuna. Até o momento, em fase final de conclusão do trabalho, no
caso de A Tribuna, o fotojornalista não conseguiu chegar a tempo de encontrar todos os envolvidos no crime ainda no terminal. Porém, as fotos
que repercutiam as redes sociais digitais foram obtidas no instante do crime e essas fotos e informações chegaram à redação. Essas imagens são
importantes porque comprovam a existência de um fato, já que é comum circular boatos pelas redes. No caso de A Gazeta, a contribuição do
cidadão via WhatsApp foi tão importante que em matéria divulgada no site do jornal, o Gazeta Online, há uma imagem no topo da notícia com
informação de que aquela divulgação surgiu de uma sugestão através do aplicativo.
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RESUMO
Este trabalho teve o objetivo de desenvolver um brinquedo para crianças com deficiência visual, visando o entretenimento, o divertimento e que
possa ainda estimular os sentidos remanescentes para auxiliar a criança a criar seus próprios conceitos a respeito do que o rodeia e desta maneira
ter uma qualidade de vida melhor. O projeto inicial não se limitou apenas a criar peças, e sim, uma ferramenta que possibilitasse a criança com
deficiência brincar, um ato tão natural que ajuda no desenvolvimento físico e cognitivo, permitindo que a criança seja livre e crie suas próprias
experiências. As deficiências visuais geram dificuldades de percepção, então é necessário que haja, desde o momento da manifestação do
problema, estímulos aos outros sentidos para que a partir deles possam-se criar contingências, experiências e conceitos do que a cerca. Esta
pesquisa é de cunho misto, ou seja, tanto de caráter social quanto econômico. A abordagem do caráter social se dá a partir da consciência
formada por experiências de vida, que fazem com que, enquanto designers, a equipe busque uma melhoria na qualidade de vida dessas crianças e
ajudando-as a desenvolver outros sentidos, para que tenham mais autonomia e sejam mais independentes em suas vidas. O design social que
possui como principal base conceitual, e como objetivo primário a satisfação das necessidades humanas, onde há uma abordagem interdisciplinar,
abrangendo áreas como psicologia, pedagogia, engenharia e fonoaudiologia. É necessário entender que dentro do termo deficiência visual existem
várias vertentes, e que o produto visa alcançar a todas, desde a baixa visão mais simples até a cegueira, como já citado o produto tem como um de
seus objetivos fazer com que crianças com qualquer deficiência visual possam interagir independentes do grau de sua deficiência. Já o caráter
econômico se dá a partir do momento em que a equipe percebeu uma oportunidade no mercado, onde não existe uma grande concorrência para
este tipo de brinquedo. A metodologia foi baseada em materiais recicláveis, para que a produção do brinquedo fosse menos agressiva possível ao
meio ambiente, com praticidade e que aceitasse diferentes texturas e cores. O material escolhido, com essas características mais condizentes, foi
o polímero sintético. E pensando em reduzir custos para a obtenção do produto, o processo de moldagem para a fabricação do mesmo mais
adequado poderá ser o método da transformação onde o material é submetido à temperatura e pressão de vácuo para modelagem da peça. Por
se tratar de crianças que possuem baixa visão, irão ter como principal meio de conhecimento utilizado o sentido do tato, o produto deverá ser
constituído de materiais resistentes com bom acabamento reduzindo a fragmentação de resíduos decorrente de desgastes ao longo de sua vida
útil. Para isso, o material passou por uma série de testes a fim de conhecer suas propriedades de resistência. Após analisar o comportamento e
hábitos das crianças, realizou-se pesquisa acadêmica e interdisciplinar e desenvolveu-se o mock up de estudo. A pesquisa foi aplicada na
Instituição José Alvares de Azevedo destinado aos pais/responsáveis/professores das crianças com deficiência visual e após os resultados gerados,
chegou-se à proposta final do SENSI, acreditando-se que tinham sido atendidas as necessidades dentro dos aspectos levantados nas análises,
pesquisas e questionários.
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RESUMO
O presente trabalho tem como tema geral a cobertura dos jornais Folha de São Paulo e O Globo nas últimas eleições presidenciais, inserindo-se na
tradição dos estudos de Comunicação e Política. O tema é de relevância fundamental para os estudos de política e comunicação na atualidade,
tendo em vista o papel cada vez mais complexo que a mídia exerce na construção de Cenários de Representação Política que tendem a estabelecer
tanto os limites da discussão política quanto seu próprio enquadramento. Para tanto, optou-se por analisar a cobertura de dois (dos três) maiores
jornais do país, em termos de circulação, ao longo do período de três meses anteriores ao dia do pleito (agosto, setembro e outubro de 2014).
Desta forma, levantou-se o seguinte problema: quais os valores que cada jornal anexou aos três principais candidatos às eleições presidenciais de
2014? Nossa hipótese preliminar foi a de que os jornais em questão tenderiam a construir imagens mais positivadas de candidatos vinculados a
posições mais conservadoras do espectro ideológico ao passo que a coligação de centro-esquerda tenderia a ser representada de forma mais
negativa. Tendo em vista tais hipóteses, procedeu-se à análise do material empírico a partir da categoria valência. Tornada clássica nos estudos de
Comunicação e Política, tal categoria permite apreender a partir de valores modais (negativo, positivo e neutro) as representações que cada jornal
construiu para os principais concorrentes ao último pleito. Neste sentido, a metodologia se restringiu a duas análises categorias: os estudos das
manchetes dos referidos jornais e suas primeiras linhas finas (linhas inscritas logo abaixo da manchete). A opção metodológica pelo acréscimo das
análises das linhas finas se deve ao fato de que tais linhas, via de regra, deslocavam o sentido de manchetes consideradas, a princípio, neutras.
Como resultado, descobriu-se que a candidata Dilma Rousseff obteve valências negativas na Folha de São Paulo, que tenderam a um crescimento
exponencial: 36% (agosto), 52% (setembro) e 70% (outubro) ao passo que o candidato Aécio Neves obteve apenas 4% das manchetes e linhas finas
negativas (agosto), não obteve valência negativa em setembro e obteve 22% (outubro). A candidata Marina Silva, por sua vez, teve apenas 14% de
valência negativa (agosto), subindo para 20% (setembro) e descendo para 8% (outubro), no primeiro turno. Já o Globo se caracterizou pela
manutenção de altas taxas de valência negativa durante todos os três meses em relação à candidata Dilma Rousseff: 70% (agosto), mesma taxa
em setembro e 73% em outubro. Aécio Neves foi contemplado com 8% de valências negativas (agosto), sem negatividade em setembro e 10% em
outubro. Maria Silva, por sua vez, manteve-se com 11% (agosto e setembro) e 10% até o primeiro turno de outubro. Tendo em vista os dados
apresentados, corroborou-se a hipótese preliminar de que os jornais em vista tenderam a construir valorizações negativas à candidatura de
centro-esquerda ao passo que positivaram os candidatos oponentes Aécio Neves e Marina Silva.
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RESUMO
A qualidade das campanhas publicitárias, propagandas de utilidade pública e dos comerciais veiculados pela mídia, passa, entre outros aspectos,
por sua competência em persuadir o público a que ele se destina. Neste contexto, o desafio de um curso de graduação que pretende formar
profissionais que atuem nessa área tem sido o de preparar o graduando, criando condições para que ele elabore campanhas e peças publicitárias
mais persuasivas, de acordo com o contexto contemporâneo que vivemos. Com base nesta premissa, esta pesquisa objetiva identificar como as
estratégias de persuasão contemporâneas têm sido produzidas nas propagandas de utilidade pública e contribuir para a formação de graduandos
da área afinada com os modos de persuasão contemporâneos. Para atingir estes objetivos o estudo pretende responder as três questões de
estudo: Entre as propagandas de utilidade pública contemporâneas, quais as mais persuasivas na visão de estudantes dos cursos de Design,
Publicidade & Propaganda e Produção Audiovisual? Quais são as estratégias persuasivas utilizadas nestas propagandas? Como a identificação
destas estratégias persuasivas pode contribuir na formação de estudantes de Design, Publicidade & Propaganda e Produção Audiovisual? Para
responder as questões de estudo nos fundamentaremos na Análise Crítica do Discurso na perspectiva de Fairclough, na tipologia do discurso de
Orlandi e na perspectiva da articulação de linguagens na produção de sentidos contemporâneos de Guimarães. Para além da pesquisa bibliográfica
sobre a temática, a pesquisa de campo já está em curso, a qual consiste na identificação, análise e produção de propagandas de utilidade pública
com o coletivo de alunos de turmas dos cursos de Design, Publicidade & Propaganda e Produção Audiovisual da Universidade Estácio de Sá, dos
campi da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Petrópolis. Neste primeiro momento da pesquisa um pré-teste da metodologia já foi realizado.
Desta forma, os sujeitos da pesquisa identificaram três propagandas mais persuasivas relacionadas à Cruz Vermelha, por ser uma instituição
mundial e sem fins lucrativos, veiculadas no Youtube. Em uma segunda etapa deste pré-teste, estes mesmos sujeitos responderam a um
questionário que objetivou identificar as estratégias persuasivas que compõem as propagandas selecionadas. Ao final do primeiro semestre desta
pesquisa, cada turma produzirá uma propaganda de utilidade pública também sobre a Cruz Vermelha. Nestes quatro meses iniciais de
desenvolvimento da pesquisa, o pré-teste possibilitou identificar três configurações discursivas nas propagandas selecionadas: as propagandas que
narram uma história, contextualizando ações promovidas pela Cruz Vermelha, que se aproximam do discurso lúdico; as que apresentam
argumentos para defender ações ou a instituição Cruz Vermelha, que se aproximam do discurso polêmico e; as que apresentam informações sobre
as ações ou sobre a constituição histórica da instituição em foco, que tendem a se configurar no tipo de discurso autoritário, segundo Orlandi.
Com base nas respostas dos alunos obtidas através do questionário, as propagandas cujo discurso é lúdico mobilizaram sentimentos positivos e
reforçaram valores já conhecidos acerca da Cruz Vermelha. Com relação à propaganda que traz informações, os alunos apontaram-na como
aquela que “cria interesse” sobre o tema. Já aquela cujo discurso é polêmico, mobiliza mais interesse pela Cruz Vermelha e suas ações. Os
resultados preliminares apontam que os alunos se sentem mais persuadidos pelas propagandas constituídas pelo discurso polêmico.
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RESUMO
Para portadores de deficiência visual, atividades simples como um jogo de vídeo game podem se tornar difíceis, uma vez que alguns tipos de jogos
não são adaptados para as necessidades deste público. Por isto, o projeto consiste na criação de um guia para adaptação do jogo eletrônico de
dança “Just Dance 2014” para que possa ser utilizado pelo público em questão, além de um jogo piloto já estruturado segundo as adaptações
sugeridas no guia, que será futuramente testado com o público alvo. A versão piloto do jogo será utilizada em computadores, e será
posteriormente desenvolvida para consoles. As adaptações sugeridas no guia criado para embasamento do piloto podem ainda ser utilizadas em
outros jogos, servindo de base para designers e programadores que desejem diversificar seu público alvo e desenvolver os princípios de inclusão
no mercado. O guia é resultado de pesquisas e entrevistas realizadas entre outubro e novembro de 2014, no Instituto José Álvares de Azevedo,
instituição de apoio para deficientes visuais em Belém (PA). Estas pesquisas culminaram no desenvolvimento do piloto, que, com algumas
modificações de layout, estruturação e design baseadas no guia, será utilizado e testado por pessoas com deficiência visual deste Instituto. O guia,
como já mencionado, é voltado para programadores e designers que busquem informações de como realizar adaptações que sejam favoráveis
para pessoas que possuam alguma deficiência visual; e não tem como objetivo ser um guia para usuários do jogo “Just Dance”. De fato, o objetivo
maior de todo este projeto é mostrar que a inclusão social é possível neste mercado tão significativo. O guia e a versão piloto são parte de um
projeto que visa a tentativa de conscientização tanto do fabricante quando de outros jogadores videntes. A mudança permite ainda a ampliação
do mercado consumidor dos jogos eletrônicos, além de permitir o aumento da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, pois o jogo é,
além de um exercício físico, uma prática que auxilia na área cognitiva do ser humano, parte que é de fundamental importância ser treinada.
Durante o período de pesquisa para obtenção das informações para criação do guia foram utilizadas três metodologias predominantes com a
aplicação do Método Qualitativo: referências bibliográficas, entrevistas e aplicação de questionários. O piloto do jogo adaptado está em fase de
desenvolvimento. Esta etapa do projeto conta com a participação de profissionais da área de Jogos Digitais, situação na qual é possível testar
ainda a viabilidade das informações do guia e a forma como ele foi escrito, já que ele está sendo utilizado por estes profissionais como base para
desenvolvimento do piloto. Espera-se, através do guia, tornar mais fácil para os profissionais realizar as adaptações propostas neste e em outros
jogos. Para a criação do piloto foi necessário regravar os passos propostos na música do jogo, com o intuito de não descaracterizar o jogo atual,
para que assim seja mais fácil realizar as alterações. Vale ressaltar que não esta sendo criado um jogo novo, a partir daquele já encontrado no
mercado. O que se propõe é uma sugestão de atualização de sistema para que ele assim possa atingir outras pessoas que até então estão
excluídas do público alvo deste tipo de jogo. Pelo fato de o piloto ser a versão materializada do guia, este segue 18 tópicos. Porém, ele não
necessariamente deve ser seguido na ordem em que foi escrito. Dessa forma, almeja-se que o piloto, depois de testado com o público alvo no
Instituto Álvares de Azevedo, comprove que as modificações sugeridas no guia são úteis para uma utilização mais abrangente do jogo, incluindo
assim um novo público usuário ao seu nicho de mercado, diminuído assim as distâncias que hoje separam os portadores de necessidades visuais
de todos os outros jogadores de jogos eletrônicos.
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RESUMO
O trabalho que tem como tema o empoderamento do feminino negro na sociedade e o trabalho da artista plástica Rosana Paulino e objetiva
demonstrar a conexão da moda com temas da atualidade, como as questões sociais que envolvem o feminino negro em ascensão e suas
representações nas artes plásticas. As conexões entre os temas abordados puderam ser realizadas a partir da participação em palestra com a
artista plástica Rosana Paulino e entrevistas com as Candaces (organização de mulheres negras de Juiz de Fora MG) que representam a valorização
das mulheres afrodescendentes. O resultado do trabalho foi a criação de uma coleção de vinte looks que ilustram com roupas e acessórios a
interseção entre moda, arte e questões sociais. A força feminina pode ser percebida ao longo da história de forma nítida através das constantes
lutas pela igualdade e respeito entre os gêneros, e se tratando do gênero feminino de origem afrodescendente as lutas aumentam uma vez que o
preconceito, a diferença de salários, até entre o mesmo gênero, visto que a mulher negra tem menos oportunidades; e as dificuldades enfrentadas
para se constituir uma família fazem parte do cotidiano dessas mulheres. Desde a ancestralidade o feminino negro demonstra força e poder não
só pela responsabilidade de gerar vidas, mas também por serem símbolo de esperança e prosperidade para seu povo, prova disso são as Candaces:
rainhas africanas que detinham poder politico e econômico na antiguidade no território que hoje pertence à Etiópia. O grupo Candaces da cidade
de Juiz de Fora (MG) e composto por 11 mulheres negras de diferentes profissões trata-se de uma organização que tem como principais objetivos
a realização de discussões étnico-raciais, participação em ações sociais na comunidade e o fortalecimento das relações de afetividade entre as
integrantes do grupo através da troca de experiências vivenciadas por elas que geram consequentemente o crescimento e o fortalecimento
pessoal das participantes. A artista plástica Rosana Paulino, em uma palestra realizada na cidade de Juiz de Fora contribuiu com o tema, já que tem
como característica principal de suas obras a presença de questões étnico-raciais, de gênero e principalmente sobre o posicionamento da mulher
negra na sociedade assim como as Candaces. A forma poética e o discurso coerente com que a artista aborda tais temas são o motivo do sucesso
de suas obras em exposições dentro e fora do Brasil. Rosana utiliza de materiais simples para abordar temas complexos, prova disso é a obra
intitulada “Bastidores” que trata das formas de violência sofridas pelo feminino negro ao longo da história, onde a violência é representada pelas
costuras agressivas sobre olhos, boca e garganta das mulheres demonstrando a impotência de reação dessas mulheres que as torna fechadas para
o mundo. O enlace entre o empoderamento do feminino negro representado pelo Candaces e as obras de Rosana Paulino se dá através da forma
com que a artista discursa sobre sua arte e a maneira como as mulheres do Candaces discursam sobre a vida. A forma como Rosana e as Candaces
se colocam como parte integrante seja de suas obras no caso de Rosana ou nas discussões e atividades sociais no caso das Candaces que me fez
uni-las em um único tema, uma vez que ao participar de rodas de debate as mulheres do Candaces falam a partir de experiências vividas por elas
cotidianamente e Rosana só discursa a respeito de suas obras com tanta verdade porque suas obras representam suas memorias e experiências
cotidianas. Por fim, o trabalho resultou em uma coleção que retrata questões sociais em uma narrativa que contempla a força e a cultura do grupo
Candaces e as obras de Rosana Paulino artista que utiliza de suportes e elementos das artes para apresentar e localizar a mulher negra brasileira
ao longo da história.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo geral destacar a importância da educação empreendedora para os cursos de design de moda através de uma
pesquisa-ação que tem como objetivo de conhecimento compreender os conceitos de economia, moda inclusiva e a metodologia de processo de
validação de ideias no desenvolvimento de startups e como objetivo prático levantar soluções e proposta de ações empreendedoras utilizando a
metodologia startup em projetos de moda inclusiva como modelo para outros projetos. A Moda Inclusiva em projetos de design de moda passa
por uma proposta de democratização da moda através de uma mudança de pensamento e da estrutura de formação dos designers de moda.
Implica, ainda, ultrapassar as barreiras do preconceito e dos estereótipos para alcançar um mercado ávido de inovação. Nesse sentido, a moda
inclusiva é também sustentável tendo em vista que na concepção atual um produto sustentável hoje em dia não prejudica o planeta e nem o ser
humano. As formas de respeitar o ser humano na produção de uma mercadoria são várias e entre elas está a oferta de produtos que respeitem o
direito dos consumidores, com materiais adequados, e enxergar, com respeito, os diversos tipos de consumidor que existem. Esta visão precisa ser
difundida nos cursos de design de moda onde sustentabilidade, responsabilidade social e moda inclusiva passam distante das passarelas a não ser
como instrumentos de marketing. O público-alvo são portadores de deficiência visual. A pesquisa tem como resultado a criação de um conjunto de
peças do vestuário que utilizam etiquetas em braile, texturas e funcionalidade na modelagem que foram apontadas por deficientes visuais
entrevistados como elementos fundamentais a autonomia e identificação estética das peças.
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RESUMO
O Conto de Fadas é um estilo literário que surgiu no século XIV e cujo objetivo inicial era promover, através de histórias populares, ensinamentos e
conceitos de ética e moral. Por ter um cunho fantasioso, tornou se uma ferramenta de grande importância para o aprendizado infantil, sendo
contado de geração em geração até os tempos atuais. Os vários aspectos simbólicos contidos em suas histórias são frequentemente fontes de
inspiração para novas produções literárias, para a indústria cinematográfica, estilistas e estudos que buscam avaliar a importância de seu conteúdo
no processo de aprendizado infantil e na psique humana. Neste trabalho procurou-se abordar os Contos não sob a perspectiva de um conto ou
personagem em particular, mas o reflexo de suas histórias no mundo feminino. A literatura utilizada é baseada em estudos psicológicos sobre os
contos e sua relação com a problemática existencial. Trata-se de ser um estilo literário muito antigo e os registros sobre o seu surgimento e
adaptação não se mostram claros, visto que existem registros de seu aparecimento em diferentes culturas por todo o mundo. As diferentes fontes
de pesquisa e a maior parte dos estudos sobre os contos de fadas foram feitos baseados em estudos psicanalíticos e de cunho pedagógicos, além
de um breve historio sobre sua estrutura e formação. Este trabalho procurou fazer considerações sobre seu processo de desenvolvimento e
aprendizado humano e, principalmente, a busca por si mesmo e pelo outro no mundo feminino e a influência dos contos de fadas neste processo
de autoconhecimento. Isso porque eles se oferecem como fonte de respostas aos anseios femininos e ao mesmo tempo se mostram como
reflexos do mesmo. Como resultado da pesquisa, aspectos lúdicos e simbólicos dos contos de fadas foram repassados para uma coleção de roupas
de forma sutil, resgatando a importância dos mesmos em todas as etapas da vida da mulher através de processos de identificação, idealização,
enfrentamento, diferenciação e abstração. A pesquisa deste tema iniciou-se com literaturas sobre a estrutura do conto com o objetivo de
conhecer mais sobre seu histórico e peculiaridades, assim como diferenças existentes entre diversos contos de fadas e estilos literários similares,
como as fábulas e a mitologia. Posteriormente, através de um resgate pessoal procurou-se clarificar quais aspectos do tema seriam o foco do
trabalho. Na etapa seguinte, houve uma procura por literaturas baseadas em estudos psicológicos sobre o papel dos contos de fadas e suas
relações com as angustias e anseios femininos e literaturas sobre o desenvolvimento humano. Além dos estudos bibliográficos, foram realizadas
algumas entrevistas com crianças, adolescentes e mulheres maduras com o objetivo de aprofundar a pesquisa baseando-se em relatos pessoais
que ajudaram a elucidar o papel dos contos nas várias etapas do desenvolvimento emocional feminino. Paralelamente aos estudos e entrevistas,
foram realizadas buscas por imagens que pudessem servir de inspiração para formas e estruturas da coleção. Pode-se concluir através deste
trabalho que, os Contos de fadas são uma fonte riquíssima de conhecimento no que diz respeito à formação e anseios humanos e possuem uma
relação intima com a moda, já que também demonstram ser uma forma de linguagem capaz de comunicar desejos, fantasias, e angustia de um
modo lúdico e acessível e assim como a indumentária, serem capazes de transmitir registros históricos importantes que relatam a mentalidade e
costume de uma determinada época.
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RESUMO
A pesquisa vinculada ao Programa de Iniciação Cientifica iniciou-se em 2014 e tem como objetivo analisar a trajetória pessoal e artística do
imigrante húngaro naturalizado brasileiro Carlos Moskovics (1916-1988). Moskovics chegou ao Brasil no final da década de 1920 e na década de
1940 fundou a Foto Carlos, que era além de uma agência fotográfica, laboratório e estúdio. No Rio de Janeiro se profissionalizou e tornou-se um
importante documentador da moda, da política e dos circuitos sociais elegantes da então Capital Federal do Brasil. No entanto, há um outro
aspecto de sua obra que é menos conhecido, mas não menos representativo: além de fotografar um grupo notável de artistas plásticos – como os
modernistas Lasar Segall e Di Cavalcanti – Moskovics registrou o início do teatro moderno brasileiro e estas imagens são essenciais para a história
das Artes Cênicas no país. A escolha desta temática justifica-se porque a eclética documentação de Carlos Moskovics guarda muitas relações com a
vida social e cultural da cidade do Rio de Janeiro e, apesar da qualidade de sua produção visual, o fotógrafo, e sua obra, são pouco estudados na
história da fotografia brasileira. A abordagem dessa pesquisa, do ponto de vista teórico-metodológico, se dá a partir do entendimento da
fotografia como um importante campo de reflexão e da possibilidade de compreendê-la como objeto de análise histórica. Parte do acervo de
Moskovics encontra-se preservado em duas instituições de pesquisa renomadas: Instituto Moreira Salles (IMS) e Fundação Nacional de Artes
Cênicas (FUNARTE). Em uma primeira etapa, foi realizada uma pesquisa no acervo do IMS no qual foi possível analisar a relação entre a prática
fotográfica de Carlos e aspectos de diferentes experiências urbanas vividas na cidade: desfiles de moda, o Carnaval carioca, eventos sociais no
Cassino da Urca, Copacabana Palace, o Hotel Quitandinha em Petrópolis e as corridas de cavalos no Jockey Club. Suas fotografias, além de
artísticas, revelam acontecimentos que compõem a memória urbana do Rio e que possibilita uma análise dos aspectos da história visual e social da
cidade. Na segunda etapa do projeto, que está em andamento, pesquisou-se a coleção de fotografias de teatro depositadas no Cedoc/Funarte, por
entendermos que as fotos de Moskovics constituem a principal referência iconográfica sobre o teatro brasileiro dos anos de 1940 a 1960. Sensível
e de apuro técnico, Moskovics começou a registrar o teatro nacional quando este passa a elaborar novos conceitos de direção e interpretação. São
seus os registros da primeira encenação da peça ¨O Vestido de Noiva¨ de Nelson Rodrigues, em 1943, considerada um marco na dramaturgia
brasileira, com direção de Ziembinski e cenários, iluminação e figurinos de Santa Rosa, muito amigo do fotógrafo. A famosa encenação, em três
planos diferenciados – realidade, memória e alucinação – é belamente captada por Moskovics, com contrastes marcantes de luz e sombras. Em
1948 suas lentes também documentaram a representação da peça infantil ¨O casaco encantado¨ de Lucia Benedetti, montada pela Cia Artistas
Unidos e que é considerada a base da nova dramaturgia infantil brasileira, com qualidade literária e cênica. As peças ¨Um bonde chamado desejo¨,
¨Flor de Cactus¨, Alô Dolly¨ , consideradas encenações teatrais históricas, também foram registradas por Carlos que cobriu um teatro brasileiro em
transformação e incorporou, em sua fotografia, seu aprendizado acadêmico da Escola de Belas Artes: enquadramento e ângulo estavam presentes
em seus registros durante as encenações, os ensaios e até mesmo nos camarins onde os “personagens” encenavam para o fotógrafo. No jornal
¨Correio da Manhã¨, de julho de 1963, Carlos assim define o seu trabalho: “Cada artista, seja fotógrafo, pintor, escultor ou ator tem sua maneira
de trabalhar. Definir este trabalho com palavras é impossível. A nossa definição seria nosso próprio trabalho.

Titulo:

Fotografia observatória - Vanellus Chilensis

384

Autor(es) Adil Guedes do Nascimento Júnior
E-mail para contato: adil_guedes@me.com
Palavra(s) Chave(s): Fotografia observatória, Vanellus chilensis, Quero-quero, Aves

IES: UNESA

RESUMO
A espécie Vanellus chilensis foi descrita em 1782 pela primeira vez por Juan Ignacio Molina e denominada Parra chilensis e, apesar de ser
extremamente comum, é pouco estudada. Em português, é conhecida por quero-quero, abibe-do-sul, tetéu, téu-téu, terém-terém e espantaboiada; em espanhol, tero común ou teru-teru; e em inglês, southern lapwing. O nome popular em português é uma onomatopeia do grito da ave,
repetido várias vezes de dia ou de noite. A espécie Vanellus chilensis pertence à família Charadriidae, ordem Charadriiformes, classe Aves e filo
Chordata, sendo composta por quatro subespécies, que alguns estudiosos fundem formando duas espécies distintas: Vanellus cayennesis
(absorvendo a subespécie lampronotus) e Vanellus chilensis (absorvendo a subespécie Fretensis). É nativa na Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Antilhas Neerlandesas, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago,
Uruguai e Venezuela e ocasional em Barbados, no México e nas Ilhas Malvinas e América do Norte. Por se encontrar em fase de aumento
populacional, é uma espécie classificada como pouco preocupante pela Lista Vermelha da IUCN (risco de extinção) e possui presença todo
território nacional. No presente trabalho procurou-se uma abordagem etológica da espécie Vanellus chilensis de modo a compreender seu
comportamento no ambiente natural. Para tanto, foi realizado um registro fotográfico/comportamental de um casal de aves da dessa espécie e
que havia constituído um ninho na Ilha de Paquetá, no município do Rio de Janeiro, sendo que foram capturadas imagens que compreendem a
defesa de predadores e a proteção do ninho, a coloração e formato dos ovos, o voo e também características morfológicas típicas nos adultos,
como plumagem, olhos e bico. Como forma de apoio, foi realizado também um levantamento bibliográfico prévio ao registro fotográfico sobre a
taxonomia, a morfologia, o comportamento (alimentação e reprodução), os predadores e o habitat e a distribuição geográfica no território
nacional como forma de orientar o trabalho.
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RESUMO
Este trabalho aborda a temática da Comunicação Empresarial Integrada, com enfoque sobre a importância da Comunicação Interna nas
organizações como principal ferramenta de gestão. No mundo empresarial, não basta que os funcionários sejam capacitados, ou tenham grandes
talentos. É necessário que os mesmos estejam bem informados quanto às atividades realizadas pela empresa da qual fazem parte, assim como
devem conhecer suas metas, missão, visão e valores. É preciso que todos os seus funcionários entendam e saibam repassar as informações
recebidas e aplicá-las no cotidiano de suas ações desenvolvidas profissionalmente. A partir destes aspectos, realizamos a análise dos instrumentos
de comunicação interna utilizados em uma organização real, a escola Instituto Virgem Poderosa, em Juiz de Fora (MG). A pesquisa foi norteada
apoiando-se, principalmente, em dois métodos: a pesquisa bibliográfica e a entrevista em profundidade. Inicialmente, nos dedicamos à revisão de
bibliografia, que contempla o assunto Comunicação Interna empresarial, que é o foco deste trabalho. Alguns autores como Kunsch, Tavares,
Cardoso, e Matos foram indispensáveis à busca de informação sobre o assunto estudado, pois são pesquisadores, e estudiosos da Comunicação e
das relações públicas, voltados ao relacionamento empresa e públicos de interesse. Posteriormente, foi realizada a entrevista fechada, conforme
indicada por Jorge Duarte, a partir de questionários com perguntas iguais, estruturadas, destinadas a funcionários do Instituto. As perguntas aos
funcionários abrangeram, em um primeiro momento, dados como idade, tempo de trabalho na instituição, sexo e escolaridade, para identificar se
os mesmos exercem funções adequadas a sua capacitação. Em seguida, propôs-se questões relacionadas diretamente à comunicação na escola:
meio de realização, meios utilizados, possibilidade de diálogo para adequar os meios utilizados, etc. Perante os dados apresentados, pode-se
concluir que o Instituto Virgem Poderosa utiliza ferramentas como mural, ofícios e memorandos e reuniões para realizar a Comunicação Interna
com seus funcionários: professores, técnicos administrativos e pessoal da manutenção. Identifica-se ainda que, a escola possibilita a seus
colaboradores interferir em assuntos da instituição, a fim de agregar opiniões à gestão, além de atividades que visam melhorar o serviço oferecido
a seus clientes: os alunos e pais de alunos. As respostas obtidas em geral foram positivas, porém foi verificado que existem falhas que podem e
devem ser mudadas para que a Comunicação Interna do objeto de estudo seja de fato eficaz e satisfatória. Sendo assim, foi apresentado à direção
do instituto uma proposta de adequação das ferramentas de comunicação, a fim de se agregar valor e melhorar a comunicação já existente, com
ações voltadas a Comunicação Interna, ou seja, a relação escola x funcionários. Por fim, conclui-se que a comunicação interna é indispensável ao
bom andamento e consolidação de uma organização no mercado em que se encontra inserida.
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RESUMO
A comunicação empresarial integrada envolve a gestão da comunicação, o relacionamento com os públicos corporativos (stakeholders) e o
posicionamento institucional por meio de ações de comunicação. Neste contexto, a comunicação interna é aquela que se caracteriza por pensar
estrategicamente a relação entre a organização e sua força de trabalho, seus funcionários, especialmente. Planeja, elabora e executa ações
voltadas para fortalecer e beneficiar a relação entre a organização e seu primeiro público de interesse. Entender e explorar os instrumentos de
Comunicação Interna em uma organização como ferramentas de gestão compõem indispensáveis metas neste trabalho. Assim, esta investigação
volta-se para a análise da comunicação interna em uma concessionária da Toyota, localizada no interior de uma cidade mineira, a fim de verificar
pontos fortes e fracos, propor possíveis melhorias e compreender o papel das ações de comunicação voltadas para o funcionário. Para tanto,
considera como essencial o conhecimento da própria empresa em questão, sua história, estrutura organizacional, modelos de gestão e formas de
atuação. Como método, inicialmente foi realizada revisão bibliográfica sobre comunicação empresarial. Em seguida, pesquisa de campo na
concessionária Toyota, a fim de compreender histórico e contexto da organização. Posteriormente, foi aplicado um questionário com 15
perguntas estruturadas a 51 colaboradores da empresa, com o intuito de conhecer o perfil dos funcionários, verificar como eles veem a
organização em que trabalham e ainda investigar como é a percepção deste público interno quanto à comunicação interna. Depois da análise do
resultado obtido com o a aplicação dos questionários, percebeu-se a necessidade de melhoria na comunicação interna da concessionária, a
começar pelo estabelecimento de um planejamento de ações a serem realizadas, contemplando desde reuniões a mecanismos específicos de
comunicação dirigida. A intenção é estreitar o convívio entre os colaboradores, para que os objetivos da empresa se unam aos profissionais que a
integram. A importância da comunicação interna como ferramenta de gestão e os pontos negativos captados durante a pesquisa foram expostos
aos responsáveis gestores da empresa.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma reflexão sobre a representação de mulheres jovens da periferia em telenovelas brasileiras e como isso impacta na
percepção da sociedade. Para tal, realiza-se um estudo a partir da personagem Maria Vanúbia, interpretada pela atriz Roberta Rodrigues, na
novela Salve Jorge, exibida pela Rede Globo de Televisão, de 22 de outubro de 2012 a 17 de maio de 2013. Para o sociólogo Stuart Hall, o conceito
de representação tem ocupado lugar importante nas discussões empreendidas pelos Estudos Culturais. A representação seria o mecanismo de
conexão de significado e linguagem à cultura. O entendimento de que o sujeito é parte da prática de representação aproxima Stuart Hall de Serge
Moscovici. Conforme Moscovici, as representações sociais são um fenômeno e estão relacionadas a um modo particular de compreender o mundo
e de se comunicar, um modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum. Neste contexto, este artigo objetiva demonstrar como as
representações de mulheres jovens da periferia são construídas no imaginário da sociedade, em dada medida, por intermédio da mídia televisiva e
suas novelas. Neste sentido, a exibição de uma única forma de existir, marcada pela padronização da linguagem verbal e corporal, acentuaria
características individuais como se essas fossem coletivas, reforçando a proposição de Moscovici: em cenários de representações, há uma
tendência em generalizar particularidades em detrimento do todo. A metodologia contempla a análise da personagem na telenovela "Salve Jorge",
embasada pelo referencial teórico obtido pela pesquisa bibliográfica de temas como representação, identidade, mídia e juventude. É possível
concluir que produções televisivas, ao promover a supervalorização e exposição de determinados aspectos do comportamento humano – que são
particulares a uma única pessoa de determinado grupo – promovem a generalização de todos os indivíduos que pertencem àquele determinado
extrato social ou localidade. Este é o efeito mais tangível das representações sociais: as representações de algo falso ou meramente fictício, como
sendo verdadeiro, podem produzir na sociedade efeitos de verdade. Neste contexto, a personagem Maria Vanúbia torna-se a representação da
mulher do morro do Alemão do Rio de Janeiro, a mulher da favela, que usa roupas justas, curtas e chamativas, que toma sol na laje, fala alto e é
“barraqueira” ainda que naquele local exista uma pluralidade de mulheres jovens que, nas suas relações interpessoais, se comportem das mais
variadas formas possíveis. Desta forma, fica claro que as representações são criações coletivas, dinâmicas, compartilhadas pelos membros de um
grupo ou sociedade e reforçadas pela tradição deste mesmo grupo ou sociedade. É neste panorama que a mídia adquire posição de centralidade
enquanto suporte de representações e discursos.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo a discussão sobre o papel do jornalismo impresso na consolidação do movimento punk rock na cidade de
Juiz de Fora. O estudo parte de um resgate do contexto de realização de dois festivais de música, que apesar de terem propostas semelhantes,
estão separados por uma lacuna de 30 anos: “Festival de Rock de Juiz de Fora” (1983) e “JF Rock City” (2013). A partir desse recorte, propõe-se um
estudo sobre o cenário cultural das duas épocas, assim como as condições de realização dos respectivos eventos. De outro modo, procura-se
estabelecer um parâmetro para compreender e comparar o olhar da imprensa sobre o referido movimento cultural nos dois momentos
apresentados, além de questionar a efetiva interação desse meio de comunicação com o cenário cultural da cidade. A partir desse objetivo,
realiza-se a comparação da cobertura dedicada pelo jornal “Tribuna de Minas” aos dois festivais de música local, citados. Especulam-se, as
mudanças no espaço dedicado aos respectivos eventos, assim como sua abordagem nos textos jornalísticos. A partir disso, questionam-se fatores
como os critérios de escolha das pautas, sua angulação, seleção de fontes e modos de abordagem dos entrevistados, titulação das matérias,
diagramação das páginas, além de aspectos ligados ao uso de imagens, como a composição das fotografias. Partindo da compreensão desse
movimento como parte de um contexto mais amplo, realiza-se a revisão bibliográfica sobre o tema, etapa em que são investigadas as principais
contribuições da mídia para a popularização do rock em âmbito nacional. Sem grande tradição no país, esse gênero musical conquista a atenção
do grande público a partir dos anos 1980, quando passa a ser estruturado um aparato midiático voltado para sua divulgação. Nesse contexto,
elencam-se questões de ordem política, ligadas à redemocratização do país; culturais, a exemplo da revolução comportamental provocada pelo
movimento punk; e também relativas à renovação da linguagem audiovisual, com a popularização dos videoclipes. Em relação ao objeto de estudo
deste trabalho, é possível verificar um intenso trabalho de reportagem por parte da mídia impressa da época, que demonstra participação ativa na
consolidação de um cenário rock em Juiz de Fora, por meio não apenas pela de cobertura detalhada do referido evento, como também por um
esforço de estimular a repercussão do festival e fazê-lo frutificar em outras iniciativas. Em contrapartida, três décadas depois, pode-se verificar
uma abordagem jornalística do mesmo estilo em um panorama distinto, configurado pela crescente importância da internet na divulgação de
novas bandas, fato que terá consequências no próprio cenário do rock. Nesse segundo momento, mais contemporâneo, é possível verificar outro
panorama, com a redução drástica de espaço dedicado ao gênero, cristalização da cobertura em angulações padronizadas e restrição do teor
crítico das reportagens.
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RESUMO
A presente pesquisa desenvolvida como tese de doutorado no programa de pós-graduação em Letras da UFRJ teve como objeto, o estudo de uma
provável tradição nas crônicas ambientadas no subúrbio do Rio de Janeiro. Nas obras dos cronistas Lima Barreto, João Antônio e Léo Montenegro
verificou-se que é grande a recorrência à crítica contra as condições de vida dessa região da cidade, merecendo, portanto, um estudo
aprofundado. Para embasamento teórico foi feita rigorosa revisão da fortuna crítica a respeito do cronismo brasileiro, recorrendo aos autores
referenciai: Eduardo Portella, Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Alceu Amoroso Lima e Beatriz Resende. A partir desse embasamento, foram
feitas análises de crônicas dos três autores, nas quais verificou-se que, em algumas delas, os elementos intertextuais, como referência e alusão,
contribuem para crítica que os cronistas, ora de forma ácida e até brutal e ora de forma carnavalizada, imprimem em suas obras. Menos
conhecido dos três, Léo Montenegro, cronista que por 35 anos escreveu diariamente no jornal carioca O DIA, teve parte de sua obra resgatada.
Destaque é o livro do autor editado na década de 70, reunindo coletâneas de crônicas publicadas na coluna Avesso da Vida desde o anos de 1965.
Esse livro foi totalmente resgatado na pesquisa. O trabalho concluiu que há, sim, uma tradição particular dentro do cronismo nacional, que tem a
cidade do Rio de Janeiro como ambiente privilegiado e muito citado. Trata-se do cronismo suburbano do Rio, todo ele marcado por olhar crítico
sobre questões como periferia, abandono do poder público, escassez de emprego formal, preconceito racial e violência. Esse sinal foi encontrado
nas obras dos três autores citados. Foi interessante notar que outros cronistas consagrados, como Olavo Bilac e João do Rio, observaram essa área
geográfica com atenção, mas não da forma militante, cuidadosa e preferencial dos três autores que esta pesquisa classificou como cronistas do
subúrbio. Cabe ainda destacar que, em comum, os três têm uma predileção de não dar roupagem romântica ou nostálgica para o subúrbio. Falam
preferencialmente do tempo em que escrevem, observando a partir do chão o cotidiano da região. São inseridos no contexto epocal, nas ruas e
periferias dos bairros suburbanos e críticos em relação a administradores públicos que não dão a devida atenção a essa região da cidade do Rio,
quando comparados os cuidados dispensados a bairros da orla e à região central. Por fim, resta observar que, se essa pesquisa despertar o
interesse para releitura dos três autores, já terá cumprido, em parte, seu propósito. Se essa releitura ajudar quem se aventurar nessa tarefa a
interpretar diferentes esferas de uma realidade, muitas vezes distante no tempo e no espaço ou mesmo ignorada, terá cumprido outra parte de
seu propósito. E se o pensamento aqui defendido conseguir ajudar futuros pesquisadores a identificar traços de continuidade em cronistas
suburbanos contemporâneos ou mesmo futuros, a presente pesquisa, enfim, completado seu propósito.
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RESUMO
Agenda-setting, gatekeeper e newsmaking são alguns dos termos usados para explicar o Jornalismo na sociedade contemporânea. A estrutura
comunicativa que é posta em prática pela maioria das empresas de comunicação é resultado de um desenvolvimento que começou há milênios,
mas hoje, nos ambientes digitais, o texto, usado há séculos para mover e perpetuar contos, histórias e fantasias, se libertou de suas guias e
padronização. O hipertexto passou a ser o formato adotado pelo internauta, que agora decide o que quer ler, como quer ler e em que ordem o
texto deve ser lido. O interesse pessoal, de cada usuário que se aventura na rede, se torna o fator imperativo para o consumo da informação. Este
desapego às regras anteriormente impostas vai além do simples consumo, pois cada usuário possui também as ferramentas necessárias para
produzir e veicular conteúdo. É a partir destes conceitos de evolução comunicacional e de quebra do polo emissor que estudou-se o site
reddit.com, um ambiente em que comunidades virtuais são criadas e assuntos são discutidos livremente; onde cada usuário tem o poder de votar
quais assuntos são ou não interessantes. Além disso, o valor testemunhal e a possibilidade de compartilhar cada detalhe de um evento ou cenário
dá a cada usuário o potencial de ser um ator social. A multiplicidade de comunidades, visões e interesses gera um ambiente quase caótico de
discussões e trocas, onde tangentes se multiplicam e todos participam. Enquanto na mídia tradicional, os jornalistas escolhem o que será
veiculado, no reddit somente os usuários decidem qual a relevância de cada assunto, tópico ou comentário. Seu sistema de voto é uma ferramenta
única, quando se considera a abrangência global das comunidades. Todo esse poder de produção, disseminação e filtragem de conteúdo torna o
reddit uma plataforma comunicativa com grande potencial de construção da esfera pública e da inteligência coletiva e, nesse contexto, além de
ser um ambiente para se partilhar e receber informações transforma-se também em fonte para a mídia tradicional. Para realizar a análise,
observou-se a front page do site por uma semana, o que levou a algumas percepções, tais como o fato de as submissões testemunhais e
desvinculadas do noticiário tenderem a estar em maior número na front page. Contudo, é preciso pontuar que há espaço no reddit também para o
relato da mídia convencional. Mesmo sendo uma plataforma aberta de produção anônima, notou-se que o ambiente já conquistou visibilidade
suficiente para atrair presidentes, milionários e celebridades que de forma identificada entram no site para conversar com os outros usuários. A
não aliança financeira, ideológica ou até mesmo social a outras instituições tornam qualquer tópico de discussão válido, expondo conflitos e ideias
não convencionais, controversas e que podem tomar qualquer direção de acordo com a discussão. Além disso, o sistema de votos quebra o
conceito tradicional de gatekeeper, na medida em que são os usuários os únicos filtros e eleitores da relevância do conteúdo. Não há, neste
sentido, um profissional para decidir se um assunto é interessante ou tem impacto suficiente para a veiculação. No site, qualquer assunto pode ser
compartilhado e a responsabilidade de decidir o que ganha visibilidade é da própria comunidade. Assim como outras redes sociais, o reddit além
de contribuir, também se beneficia da construção da inteligência coletiva. O que o diferencia de outros milhares de blogs e comunidades virtuais é
o grande número de usuários focados no compartilhamento e enriquecimento de informações, onde a divulgação de assuntos que não sigam a
diretriz da comunidade não é aceita. Submissões fúteis e sem graça, sem qualidade ou propósito informativo são imediatamente rejeitadas através
do sistema de votos. O mesmo ocorre com comentários que não acrescentem à discussão, o que acaba por qualificar a informação que transita no
reddit.
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RESUMO
A comunicação de massa, mais do que mero instrumento de informação e entretenimento, representa para a realidade contemporânea o seu
próprio ambiente de ação. É nessa arena da mídia que acontecem as principais discussões sobre os acontecimentos fundamentais acerca de
qualquer tema nos dias de hoje. Com isso, ela também ocupa o papel de elemento construtivo de representações e significados para os mais
variados assuntos. A partir do pressuposto de que, na atualidade, os meios de comunicação são os principais difusores de representações sobre o
mundo social – e assim atuando como instrumentos de materialização do imaginário contemporâneo – é forçoso concluir que, em alguma medida,
afetam as práticas sociais de grupos e indivíduos. São, portanto, espaço relevante para a oferta de alguns (dentre muitos possíveis) valores
culturais de que se nutrem numerosos segmentos sociais. Entre estes, sublinhamos a mulher negra moradora da favela. Esta pesquisa investiga as
representações de mulheres negras moradoras da favela em séries de TV, a fim de identificar o lugar deste sujeito na sociedade contemporânea a
partir de suas representações na mídia. Para análise mais aprofundada, foi eleita a minissérie global 'Sexo e as Negas', exibida de setembro a
dezembro de 2014. A produção dividiu opiniões e chegou a ser denunciada por racismo, antes mesmo da estreia, na ouvidoria da Secretaria
Especial da Promoção da Igualdade Racial. Idealizada por Miguel Falabella e inspirada em 'Sex and the City', visava mostrar o dia-a-dia de quatro
amigas moradoras do subúrbio do Rio de Janeiro. O presente artigo discute o papel da mídia na construção de representações das mulheres
negras da favela. Questões como o uso apelativo do corpo da mulher negra, a crise de identidade gerada pelo cabelo crespo e a falta de
oportunidades por ser “da favela” são elencadas ao longo do texto. Como metodologia, apoiou-se na análise da série e na pesquisa bibliográfica
dos temas pertinentes ao assunto. Após análise, conclui-se que os meios de comunicação acabam por exercer papel fundamental no
desenvolvimento de orientações culturais, na fabricação de sentidos atribuídos aos indivíduos, bem como na criação de visões de mundo.
Considerada potente difusora de ideias e imagens, a televisão – e, por conseguinte, seus conteúdos, como as minisséries – constitui um sofisticado
dispositivo de moldagem e deformação do cotidiano e das pessoas. A análise de 'Sexo e as Negas' aponta para a reverberação de imagens
estereotipadas, associadas à sexualidade e à precariedade (no sentido de ausência de caminhos, de opção de vida), quando se fala na mulher
favelada. A questão é pensar, também, o impacto destas construções midiáticas na prática social, na lida diária dos cidadãos.
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RESUMO
A comunicação, assim como a tecnologia, vem se aperfeiçoando ao logo do tempo e as maneiras que os homens encontram para se comunicar
mudam rapidamente. Este trabalho é um estudo sobre a evolução da comunicação e da tecnologia com foco na convergência entre rádio e
internet e o surgimento da webradio. O estudo visa conhecer a estrutura de uma webradio e sua viabilidade. Será possível manter uma emissora
de rádio apenas na internet, sem o suporte do dial? Este estudo tem como objetivo conhecer a realidade de uma Webradio e quais as condições
necessárias para sua manutenção física e financeira. É possível uma webradio se manter financeiramente? Qual a estrutura necessária para
manter uma webradio em funcionamento? É possível uma webradio funcionar com uma estrutura mínima necessária para cobertura jornalística?
Como as rádios tradicionais que transmitem em Frequencia Modulada (FM) e Amplitude Modulada (AM) avaliam o presente e futuro das
webradios? Quem são os ouvintes de webradios e o que esperam delas? É o que se pretende descobrir neste estudo. Para conhecer a realidade
das webradios no país e em Juiz de Fora (MG), o estudo teve inicio na pesquisa bibliográfica sobre a história do rádio com base nos autores
Heródoto Barbeiro, Magaly Prado e Eduardo Meditsch, sobre o surgimento da internet com base nos autores Manuel Castells, Asa Briggs e Peter
Burke, até ao surgimento das webradios, com base nos autores Nair Prata, Alex Pacheco e Henrique Martins. A bibliografia consultada para este
trabalho foi confrontada com a realidade das webradios em Juiz de Fora, através de entrevistas com profissionais da área. No final desse estudo
foi possível conhecer mais sobre as webradios e descobrir a viabilidade de uma rádio transmitida exclusivamente pela web, se é viável manter-se
financeiramente e conseguir uma equipe mínima necessária para produção de conteúdo jornalístico. Buscou-se ainda compreender como este
formato de rádio trabalha para garantir interatividade, programação diferenciada que atenda às necessidades do ouvinte e com renda para
manter-se ativa. Com a facilidade de se montar uma rádio na internet onde não necessária concessão do Governo, como acontece com as AMs e
FMs, o número de webrádio e rádios analógicas que também transmitem pela web, vem aumentando. O formato da publicidade na webrádio vai
além do simples spot e pode ajudar na manutenção da emissora além da interatividade com o ouvinte ser maior que pelo rádio analógico. A
webrádio pode vir a ser o futuro do rádio fazendo com que dentro de alguns anos para “sintonizar” uma emissora será preciso apenas uma
conexão com a internet e não mais o dial do radinho a pilha. Mas por enquanto a realidade das webradios, em Juiz de Fora, mostra que não é
possível sustentar uma emissora apenas na internet com a mesma funcionalidade de uma emissora física, com programas e locutores
diferenciados e transmissão vinte e quatro horas.
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RESUMO
Identifica-se que o mercado feminino possui 70% das decisões de compra, nesse sentido é imprescindível para as marcas encontrarem as
motivações que influenciem esses comportamentos com vias à fidelização de clientela, ampliação da clientela, entre outros elementos. Nesse
sentido, investiga-se a quebra de paradigmas sobre o conceito de marca, considerando o delineamento dos campos e as estratégias para melhor
compreender o consumidor feminino e suas relações com as marcas, tendo em vista que os novos estudos em gestão de marca compreendem que
os consumidores não compram apenas um produto, mas um conjunto de valores e significados da marca. Observa-se que as aplicabilidades da
gestão estratégica de marca precisam prioritariamente compreender o consumidor, suas necessidades, desejos e sonhos, a fim de utilizar um
posicionamento adequado para a comunicação dessas marcas. Os consumidores são seres humanos completos, cujas necessidades e esperanças
jamais devem ser negligenciadas. Defende-se a importância da instigação sobre o comportamento de compra dos consumidores, fazendo observar
que essas decisões são influenciadas por fatores sociais, psicológicos e principalmente, culturais. Utiliza-se de teóricos como Bretzke para
corroborar que o ser humano sofre grandes influências da cultura referente a sociedade em que vive. A cultura é um conjunto de valores e crenças
criados pela sociedade que são passados de geração a geração, também muito estimulado por instituições sociais como a escola, igreja, família,
entre outras. Percebe-se que a representação das mulheres nos anúncios publicitários reflete diretamente nas decisões de escolha por uma marca,
e por conta disto os profissionais em comunicação ainda cometem grandes equívocos na forma em que retratarem as mulheres. Compreende-se
que nesse universo feminino, o profissional de marketing deve analisar cuidadosamente identidades, valores e sonhos, para assim compreender as
relações que as mulheres possuem com as marcas. As ciências sociais têm contribuído para pesquisas sobre os hábitos e costumes do consumidor.
Entende-se a etnografia, que surge da antropologia e sociologia, como uma ferramenta eficaz para o surgimento de novas estratégias de
comunicação. Finalmente, considera-se que as marcas consistentes criam experiências com seus clientes, encantam com suas histórias e fazem do
mundo um lugar melhor, a empresa “O Boticário” não vende apenas produto, mas autoestima às mulheres.
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RESUMO
A linguagem publicitária tem se adequado favoravelmente aos novos formatos digitais de comunicação de massa, sobretudo nas interações entre
as marcas e seus públicos vivenciadas nas redes sociais. Entretanto, convém salientar que apesar deste ambiente digital romper limites físicos para
que se efetivem as intenções de quem comunica uma mensagem, esses fenômenos linguísticos não estão isentos de limites éticos e da polidez
nessas relações. A todo instante, denunciam-se casos de impolidez na linguagem publicitária, contrariando as expectativas de uma prática social
justa dos interactantes, como é o caso da recepção negativa dos usuários da internet e consumidores sobre a ação publicitária da marca Couro
Fino para o Dia das Crianças, em 2013, que resultou em denúncia de representantes da sociedade civil junto ao Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária, doravante Conar. Diz respeito ao uso de uma criança/modelo em pose sensual com acessórios femininos do
universo adulto, quando o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, no artigo 37, afirma que "crianças e adolescentes não deverão
figurar como modelos em anúncio de serviço incompatível com sua condição". O caso da propaganda da Couro Fino torna-se, assim, nosso
principal objeto de estudo neste artigo. Esta pesquisa parte, portanto, do gênero da linguagem publicitária, para estudar a ocorrência da impolidez
em anúncio publicitário denunciado, julgado e penalizado pelo Conar. O objetivo deste estudo é analisar a impolidez linguística no discurso
publicitário dessa ação midiática – sob a influência dos jogos de face de Goffman e de Brown e Levinson e das categorias de impolidez de
Culpeper – no sentido de compreender como a publicidade e a propaganda reproduzem ideologias dominantes ao criar um discurso multimodal
publicitário que se torna alvo de inúmeras críticas e manifestações de repúdio por parte dos receptores/consumidores. Este trabalho se justifica
mediante a necessidade de oferecer – não apenas para a academia, como também para a formação profissional e mercado publicitário – uma
nova perspectiva da aplicação dos estudos pragmáticos da linguística na área da produção, distribuição e recepção/consumo do discurso
publicitário. No tocante à metodologia científica, realizamos uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa. Para este artigo, foram analisadas três
peças publicitárias da campanha digital Couro Fino denunciadas ao Conar. Com base na análise, em conformidade às categorias de impolidez de
Culpeper, observa-se que há ocorrências de impolidez no discurso multimodal das referidas peças. Entretanto, considerando que não é propósito
do anunciante ou agência agir deliberadamente com impolidez, julgamos que eles não fazem uso dos modos de realização das cinco categorias de
impolidez de Culpeper. No entanto, suas mensagens podem promover efeitos de impolidez, pelos quais os sujeitos/receptores podem identificar
uma ou mais estratégias de impolidez de seus enunciadores. Além disso, esses efeitos de impolidez são identificados por aparelhos legais e
reguladores do meio propagandístico, como o Conar. Assim, observa-se que a impolidez na campanha em questão se manifesta de modo indireto,
pois a percepção do receptor pode indicar que a campanha provoca ofensa ao público não apenas infantil, mas à sociedade em geral, dada a
maneira pela qual a criança fotografada pela marca está sendo tratada. Conclui-se que as reflexões teóricas sobre impolidez linguística podem sem
utilizadas pelo segmento da propaganda, a fim de banir experiências negativas que comprometam as interações entre as marcas e seus públicos,
corroborando para a solidificação de uma imagem positiva da marca junto aos seus consumidores, em quaisquer ambientes de mídia, inclusive no
meio digital.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo analisar como os consumidores veem o humor nas propagandas da BomNegócio.com. O humor ao longo dos tempos foi
utilizado e analisado de diferentes maneiras. François Rabelais utilizou o humor em seus livros para criticar a nobreza, a religião e o clero. Os
contemporâneos de Rabelais o valorizavam, por encarar o riso como uma forma de entender o mundo, diferente da visão séria predominante na
Idade Média. Bakhtin diz que o riso exprime a verdade de forma diferente e não menos séria e que talvez somente o riso exprime determinados
aspectos. Nos séculos XVII e XVIII, o riso passa a ser relegado aos vícios humanos e ao divertimento ligeiro dos homens de baixa camada social. Os
assuntos importantes e a história devem ser tratados de forma séria. O humor é uma forma de enfrentar a realidade, afastando o sofrimento. Os
profissionais de comunicação introduziram o humor na publicidade com o intuito de atrair e persuadir o público-alvo. O uso do humor na
publicidade utiliza o que faz de nós seres humanos: a nossa capacidade de rir. Conforme o autor Coelho, o humor em campanhas publicitárias
coloca o público à vontade e torna a mensagem mais fácil de ser entendida e memorizada. O consumidor pode não estar interessado diretamente
no produto, mas através da diversão, fica mais exposto à mensagem transmitida. O humor tem a função de aproximar o consumidor da marca e
provocar um afeto maior pela marca ou produto. A publicidade da BomNegócio.com, site nacional de classificados grátis criado em 2011, chamou
a atenção entre 2013 e 2014. A empresa veio concorrer diretamente com antigos e já consolidados concorrentes, o Mercado Livre e a OLX, que já
atuavam em outros países. Os comerciais feitos pela empresa apresentavam situações cotidianas e com desfechos inusitados. Para mostrar como
os objetos em desuso estavam incomodando, estes eram personificados em celebridades, que apresentavam comportamentos bastante
inconvenientes. Foi desenvolvida a pesquisa qualitativa em um grupo focal com a participação de 10 pessoas de 30 a 55 anos. Foi pedido que cada
um apontasse o comercial que o marcou pelo uso do humor. Os respondentes logo destacaram alguns comerciais antigos, como os comerciais da
marca Bombril, além dos comerciais da BomNegócio.com e da OLX. Foi mencionada a propaganda protagonizada pelo cantor Compadre
Washington e seu bordão “Sabe de Nada Inocente! ”, que viralizou na internet. Alguns ainda lembraram-se do slogan da concorrente OLX,
“Desapega, Desapega, OLX”. A maioria respondeu não ter consumido pelo que foi apresentado nas propagandas. Mas, um respondente enfatizou
que “o uso do humor contribui para a memorização do que está sendo divulgado nos comerciais”. Durante o processo, os participantes
confundiram-se com os comerciais das empresas OLX e BomNegócio.com. Além de não diferenciar necessariamente a marca, a publicidade com
humor pode não trazer a lembrança da marca. Como exemplo, lembraram-se do anúncio “Pôneis Malditos”, mas ninguém se lembrou da marca.
Durante a exibição dos comerciais completos da BomNegócio.com, os respondentes completaram as falas, slogans e jingles da campanha, mas
houve divergência em suas opiniões sobre o tipo de humor e atores usados em cada comercial. Foi possível perceber que os participantes
gostavam ou desgostavam dos comerciais dependendo dos artistas. Comentaram ainda que o gosto e a percepção podem variar com a idade. O
humor pode chamar a atenção e divertir, mas não garante uma associação positiva com a marca: usar o humor de maneira exagerada pode ser
“chato” afirmou-se. A BomNegócio.com deveria se preocupar com uma maior diferenciação da marca em relação à sua concorrente OLX.
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RESUMO
Entendendo a linguagem audiovisual como plataforma de representações e discursos, este artigo analisa os documentários “A Batalha do
Passinho – O Filme” (Brasil, 2012) e “Paris is Burning” (EUA, 1991). O primeiro é um documentário de produção independente com direção e
pesquisa de Emílio Domingos. Tem como temática a origem e a evolução do estilo de dança que virou febre nas favelas cariocas, o passinho:
mistura de samba com frevo, funk e hip hop. O longa-metragem pauta-se pela premissa de dar voz aos sujeitos juvenis das periferias, traçando
uma narrativa que também explicita características do lugar onde moram os jovens dançarinos de passinho. O segundo foi produzido por Jennie
Livingston e retrata o que ficou conhecido como ball culture das periferias gays de Nova York. O documentário norte-americano, filmado em
meados dos anos 80 e só finalizado em 1990, retrata comunidades homossexuais latinas e afro-americanas que organizavam os eventos
caracterizados por uma mistura de desfile de moda com habilidades de dança como o breakstreet e a ginástica olímpica. Esta pesquisa volta-se,
então, para a identificação de elementos das narrativas fílmicas que possam apontar semelhanças entre ambos os movimentos. Através de
comparação, o objetivo é verificar os mecanismos de visibilidade empregados pela comunidade gay dos anos 1980 nos EUA e pelos jovens
dançarinos de passinho de favelas brasileiras na atualidade. Esta discussão coloca-se como relevante uma vez que criações ou recriações da
realidade reproduzem de modo consciente ou inconsciente os sujeitos sociais. Assim, refletir sobre representações de minorias, como a juventude
da favela ou a comunidade gay, auxilia, entre outros, para marcar a funcionalidade social dos estereótipos, evidenciando que eles não constituem
erros de percepção, mas uma forma de controle social, conforme identificaram Ella Shohat e Robert Stam. Para este estudo, realizou-se pesquisa
bibliográfica e análise comparativa dos filmes. O exame das produções audiovisuais foi pautado por uma metodologia qualitativa, na qual se
buscou relacionar conceitos teóricos sobre representação, identidade e cinema, principalmente. Na perspectiva desta análise, conclui-se que
sujeitos antes rotulados como ‘marginais’, parecem assumir posição de influenciadores na cultura popular. Em dado contexto cultural e também
econômico, seus signos e símbolos são reconfigurados pela mídia e suas demandas começam a pautar jornais, programas de TV, e atrair a atenção
também de grandes empresas. Entre bailes de periferias a luxuosos eventos gays, percebe-se um mundo glamourizado e almejado por seus
participantes como uma válvula de escape à sua realidade, bem como via de ascensão social. A pesquisa mostra a conexão entre ambos os
movimentos, evidenciando as similaridades éticas e estéticas, apesar das décadas que separam um do outro. Observa-se, pela análise feita, que
não só a maneira de representar gays, jovens negros, favelados, entre outros grupos historicamente marginalizados, mudou como as relações
entre quem produz, quem é representado e quem processa a representação também. Portanto, concluímos que há uma disputa política e também
estética e visual sobre os mecanismos de representação.
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RESUMO
Este artigo traz em seu contexto uma abordagem sobre os fatores que induzem as compras online, a influência das redes sociais na decisão de
compra, bem como os atrativos e inseguranças em relação ao comércio eletrônico. O E-commerce está em crescimento contínuo e as
vantagens decorrentes dessa nova forma de compra é que está conquistando cada vez consumidores. Além disso, novas modalidades
deste comércio estão surgindo, como por exemplo, o que norteia esse trabalho, o S-commerce. Devido a esse crescimento do comércio eletrônico
e uso cada vez maior das redes sociais, é que se dá a importância do estudo sobre o problema abordado, que neste caso é: “Qual o grau de
influência do S-commerce do ponto de vista do consumidor?”. As hipóteses levantadas procuraram identificar a opinião dos respondentes
sobre os atrativos das ofertas online, a preferência por loja física e os perigos da compra online. Dentre os principais conceitos abordados,
está o de mercado, E-commerce, S-commerce, varejo e usabilidade. Este artigo traz importantes observações sobre a importância das
redes sociais e suas vantagens tanto para o cliente, quanto para as empresas, bem como algumas desvantagens do E-commerce. Serão
mencionados alguns tipos de E-commerce, os fatores que contribuem para a insegurança em realizar compras online e ainda breve tópico a
respeito do perfil do consumidor online, o e-consumidor. Para identificar os fatores mais relevantes em relação a esta forma de comércio e
a importância das redes sociais no processo de compra, aplicou-se um questionário com 19 questões fechadas. O universo definido para
essa pesquisa contém 250 amigos e colegas, porém, a amostra selecionada é de apenas 100 pessoas. Essa é uma pesquisa de campo,
classificada como bibliográfica, pois, utilizou livros e artigos, e também como descritiva, porque para obter respostas utilizou questionário
visando descrever as características dos e-consumidores e das vantagens e desvantagens do Ecommerce e sua modalidade S-commerce.
Das questões contidas no questionário aplicado, sobre interação virtual como importante atrativo para os consumidores, todas apontaram
que o e-consumidor prefere empresas que permitem interação, o que pode ser usado como estratégia pelas organizações. Foram
identificados que fatores como preço, variedade e principalmente comodidade são os grandes atrativos do comércio eletrônico. Porém,
os consumidores ainda demonstram insegurança em realizar compras online, mesmo que ela esteja sendo aos poucos combatida, levando
grande parte dos consumidores a preferem as lojas físicas. Este artigo propõe maiores investimentos e atenção a este fator insegurança, bem
como o repasse de informações para os consumidores sobre as mudanças que serão realizadas e investimento que serão feitos para
tornar estas transações online mais confiáveis. Afinal, cliente informado tende a se sentir mais seguro.
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RESUMO
Esta pesquisa foi desenvolvida por alunos do Curso de Graduação em Administração de Empresas e Engenharia de Produçãocomo parte das
atividades de iniciação científica . O presente estudo aborda a Pesquisa Operacional (PO) como ciência aplicada na resolução de problemas com
foco nas tomadas de decisão dos gestores e a sua aplicação, como ferramenta para o processo decisório, em uma empresa do ramo alimentício. O
uso da PO neste caso buscou um resultado ótimo ou ideal para o processo produtivo da empresa e que auxiliasse no processo de tomada de
decisão dos gestores. Foram coletadas as informações necessárias para o uso do Solver de forma a apresentar uma solução viável para redução
dos custos operacionais. Desta forma, objetivou-se aplicar uma das ferramentas da pesquisa operacional em uma empresa real de forma a
demonstrar sua utilização e sua influência no processo de tomada de decisão. O esboço metodológico enquadra-se em uma pesquisa descritiva,
pois tem por objetivo relatar as características de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relação entre variáveis.
Quanto à coleta de dados foi utilizado à entrevista semiestruturada, que combina perguntas abertas e fechadas, e também, foi usado a ferramenta
Solver do MS Office para a criação do modelo matemático. Após aplicação e análise dos dados, obteve-se uma solução para a realidade da
empresa e depois foi apresentada outra solução baseada na visão de médio prazo. Na primeira simulação constatou-se que a empresa deveria
fabricar 240 marmitas com a opção carne, 120 com peixe e 440 com frango obtendo um custo parcial mínimo diário (CPMD) de R$1.086,80. Já na
segunda, visando aumento de 87,5% da capacidade produtiva, dever-se-ia fabricar 450 marmitas com carne, 225 com peixe e 825 com frango,
deixando a empresa com um CPMD de 2.037,75. Sendo assim, pode-se concluir que o resultado obtido contribuiu como solução para a
organização e serviu para embasar a tomada de decisão, provando a importância da Pesquisa Operacional para o Gestor, considerando o grande
desafio de alocar recursos limitados e suprir necessidades internas e externas.
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RESUMO
Em estudo internacional recente, Schneider, Ehrhart, e Macey (2013) fizeram uma revisão da teoria, pesquisa e prática do clima e cultura
organizacional, propondo uma integração do pensamento dessas duas perspectivas. Nessa proposta, sugerem que as pesquisas futuras sobre clima
foquem a sua relação com os valores organizacionais que direcionam seus membros, como dimensão da cultura organizacional. O objetivo geral
da pesquisa foi analisar a relação entre clima organizacional e cultura organizacional na Clínica São Pedro, em Fortaleza-Ceará. Como objetivos
específicos, pretendeu-se: 1) Analisar as principais características da cultura organizacional, identificando a tipologia de cultura predominante na
organização; 2) Identificar a percepção dos funcionários quanto ao clima organizacional; 3) Verificar a relação existente entre as dimensões de
cultura organizacional e clima organizacional. Vieira e Fischer (2004), por meio de estudo bibliométrico em artigos de revistas e congressos
acadêmicos nacionais com classificação A na Qualis, destacam que a produção científica no Brasil sobre cultura organizacional tem sido mais
crescente do que as pesquisas sobre o clima, e que são restritos os estudos que buscam analisar a relação entre as dimensões desses dois
construtos. Trata-se de um estudo de abordagem predominantemente quantitativa. Participaram da pesquisa a totalidade de colaboradores da
empresa, abrangendo 30 pesquisados que responderam a questionários de diagnóstico de clima e cultura organizacional, sendo eles a Escala de
Clima organizacional de Martins et al.(2004), e o modelo de valores competitivos de Quinn e Cameron (2006) . Os resultados desta pesquisa
permitiram constatar que quanto aos valores de cultura organizacional, predomina na Clínica São Pedro a cultura hierárquica, onde é dado ênfase
ao cuidado com as normas e procedimentos, e ao papel de coordenação e monitoramento das lideranças, e a cultura inovadora, onde as
lideranças além de monitorar o alcance das metas estipuladas, buscam criar condições favoráveis à criatividade e inovação. Com relação às
dimensões do clima organizacional da Clínica São Pedro, constatou-se que as dimensões mais favoráveis ao clima na empresa foram a coesão
entre os colegas, o conforto físico e o apoio da chefia e da organização. Para responder o terceiro objetivo da pesquisa, foi aplicada a análise de
correlação de Pearson entre as dimensões clima e cultura organizacional, sendo testadas 6 hipóteses possíveis. A primeira hipótese do estudo foi
confirmada, sendo constatada uma correlação positiva entre a dimensão de clima “Apoio da chefia e da organização” e as dimensões clã,
inovadora e hierárquica de cultura organizacional. Também, a terceira hipótese foi confirmada parcialmente, indicando que existe uma relação
positiva entre a dimensão de clima “conforto físico”, e a dimensão cultura inovadora. Foi encontrada ainda correlação moderada positiva entre a
dimensão de clima “Recompensas” e a dimensão de cultura inovadora, e correlação fraca positiva entre a dimensão de clima “Conforto físico” e a
dimensão de cultura clã. Como contribuição ao corpo de estudos sobre a relação entre a cultura e clima organizacional, a presente pesquisa
sugere que, na prestação de serviços à saúde, o valor relacionado ao cuidado com os pacientes, na atenção aos procedimentos e normas médicos,
é mais fortemente compartilhado entre os membros da equipe, do que os valores relativos à preocupação com lucratividade e concorrência. Neste
estudo esse valor de cuidado apresentou uma maior relação com a geração de um clima organizacional positivo, juntamente com os valores de
incentivo ao bom relacionamento interpessoal. Fatores positivos relativos ao conforto físico e recompensas podem contribuir para estimular o
espírito empreendedor dos atores, garantindo a manutenção da criatividade e inovação.
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RESUMO
O setor de empresas atacadistas e distribuidoras no Brasil tem uma grande representatividade, com uma atuação crescente dentro do segmento
de restaurantes, os chamados food services, que crescem a uma taxa média de 14,7% ao ano. No ano de 2013, o consumo de alimentos fora de
casa foi de 32,9%, tendo sido estimado para o ano de 2014 um aumento para 38% .Com este cenário, percebe-se que a população brasileira está
cada vez mais consumindo alimentos fora de casa em restaurantes, lanchonetes, fast food´s, entre outros. Dentro deste contexto, este trabalho
faz um estudo em uma empresa atacadista distribuidora de alimentos, a ALFA Ltda., localizada na Grande Florianópolis que revende produtos
alimentícios para hotéis, restaurantes, lanchonetes, entre outros. A empresa possui problemas no processo de separação de pedidos, onde há
falhas na separação e entrega, envolvendo erros nas quantidades, sabores, classificações de produtos, entre outros. Assim, a pesquisa buscou uma
resposta para a seguinte pergunta: como melhorar o processo de separação de pedidos para a empresa ALFA Ltda.? Este estudo teve como
objetivos: analisar o processo de separação de pedidos desta empresa; detectar as suas dificuldades, estudar métodos e tecnologias que
pudessem apoiar a área em estudo e apresentar sugestões de melhorias com possíveis soluções. A metodologia utilizada neste estudo incluiu uma
pesquisa exploratória, bibliográfica, documental e entrevistas semiestruturadas. Nos resultados da pesquisam surgiram sugestões de melhorias,
como o uso de novos códigos de barras, etiquetas com nome de cada cliente, Picking by voice, melhorar o método de checagem, potencializar a
motivação dos funcionários, trabalhar com criação de metas internas no setor, entre outras. Como conclusões, este estudo apontou que a
empresa pode ter uma melhor gestão interna, eliminando desperdícios, melhorando a performance nos processos através da criação de um
padrão e mudanças em seu processo de separação de pedidos de clientes, evitando as falhas e garantindo qualidade e produtividade. Com isso,
conclui-se que a empresa pode tornar-se mais competitiva com estas melhorias e em um futuro próximo, deve avaliar a utilização de etiquetas
RFID na área de estudo. A análise envolveu sugestões para a melhoria dos processos, minimizar os erros e melhorar o desempenho da empresa em
seus processos internos, trazendo consequentemente, um incremento na relação e satisfação do cliente.
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RESUMO
A garantia da qualidade é uma necessidade que cada empresa deve perseguir para que seja alcançada a meta realização de suas atividades dentro
do que foi previamente requerido. Parte desse processo passa, essencialmente, pela análise da percepção da qualidade do atendimento e do
serviço prestado. Especificamente em unidades hospitalares isto é essencial para a compreensão dos profissionais da necessidade de manter
adequadamente as relações interpessoais com os clientes, proporcionando-lhes maior bem-estar. Neste sentido, o presente estudo objetivou
avaliar a qualidade do atendimento hospitalar de clientes e acompanhantes em um hospital da rede privada da cidade de Natal, utilizando a Escala
SERVQUAL. Foi realizado um estudo observacional de caráter transversal, onde 100 sujeitos foram avaliados. Foram também coletados dados
relativos ao perfil sociodemográfico, perfil do plano de saúde e características relacionadas à internação hospitalar. Em relação à Escala
SERVQUAL, ela é considerada como uma das metodologias mais conhecidas para medir a qualidade dos serviços de diferentes naturezas. Na
análise estatística, os dados categóricos foram apresentados por frequências absolutas e relativas, enquanto que os dados quantitativos por média
e desvio-padrão. Em seguida, foi utilizado o teste t, análise de variância e correlação de Pearson. Em toda análise foi considerado um p valor de
5%. No tocante aos resultados, a amostra foi composta por 52 homens e 48 mulheres, com média de idade de 49,8 (±17,6) anos. O maior escore
foi encontrado na dimensão segurança (6,4) e o menor na presteza (6,0). Para a variável sexo foram encontradas diferenças significativas na
dimensão empatia, onde em todas os homens tiveram uma percepção melhor quando comparados as mulheres. A variável idade se correlacionou
negativamente com a dimensão tangibilidade. De forma similar, a renda se correlacionou de negativa com as dimensões tangibilidade. Diante do
exposto, concluiu-se que a utilização do questionário SERVQUAL é apropriada para avaliação de qualidade esperada e percebida por clientes em
ambiente hospitalar. As variáveis que mais se relacionaram o perfil de avaliação da qualidade do serviço foram o sexo, a idade e a renda
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RESUMO
O propósito geral do estudo foi analisar a relação entre suporte à transferência de treinamento, impacto no treinamento e capital psicológico na
Universidade Federal do Ceará (UFC). Para tanto, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica abrangendo os principais conceitos relacionados ao
tema. Como objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Analisar as ações e medidas utilizadas para promover a capacitação dos servidores da UFC; 2)
Verificar a percepção dos servidores acerca dos fatores de suporte à transferência de treinamento; 3) Levantar a percepção dos servidores quanto
ao impacto do treinamento;4) Investigar o status da organização quanto ao capital psicológico; 5) Relacionar as dimensões de capital psicológico
com as dimensões de impacto e suporte à transferência de treinamento. A pesquisa, quanto à abordagem, foi quantitativa, utilizando a estratégia
da survey junto à servidores públicos da Universidade Federal do Ceará, dentre eles, docentes e técnicos administrativos. Os questionários foram
aplicados no mês de abril de 2015, por meio eletrônico, a uma amostra de 709 servidores, obtendo-se uma taxa de retorno de 16%, que totalizou
114 respondentes. A amostra foi não probabilística por conveniência, pois foi definida pelo quantitativo de emails que a pesquisadora teve acesso
por meio da Divisão de Formação Profissional da UFC. O instrumento de pesquisa aplicado foi composto pelo questionário desenvolvido e validado
por Abbad e Sallorenzo (2001), que mede a percepção do suporte à transferência de treinamento; e pelo questionário validado por Siqueira,
Martins e Souza (2013) que mede o Capital Psicológico no Trabalho. Ao final de cada bloco de perguntas, foi acrescentado um espaço para
comentários dos pesquisados. No último item do questionário, o respondente foi interrogado acerca do nível em que se sente automotivado para
implementar melhorias em seu ambiente de trabalho a partir do que foi aprendido nos treinamentos, independentemente do suporte recebido,
dentro de uma escala que varia de 1 a 10. Através deste item foi investigado a percepção de impacto no treinamento pelo servidor. Os dados
coletados foram analisados com uso do aplicativo SPSS 19.0, sendo aplicada a estatística descritiva e a análise de correlação de Pearson. Com
relação à percepção sobre os fatores de suporte à transferência de treinamento, os resultados da pesquisa revelaram que o suporte gerencial,
social e material não foram fortemente percebidos pela maioria dos pesquisados. Sobre essas dimensões, nos comentários, os respondentes
pontuaram: resistência à mudança por parte dos gestores; a participação das chefias trata apenas de autorizar a capacitação; a aplicação dos
conhecimentos depende da proatividade do servidor; quando há boa vontade das chefias, se esbarra em problemas estruturais, como de
comunicação e problemas de manutenção de equipamentos; presença de funcionários experientes, mas resistentes à mudança por receio de
perder poder e prestígio; falta de maior diálogo entre colaboradores e gestores. Quanto ao capital psicológico, os resultados revelaram altos
escores para as crenças relativas à Esperança (4,3), Otimismo (4,2) e Eficácia no Trabalho (4,5), e escore mediano para as crenças relativas à
Resiliência no Trabalho (3,2). Significa que os servidores têm convicção de que dispõem dos recursos e meios necessários para serem bem
sucedidos, de que fatos positivos poderão ocorrer no futuro, e de que terão possibilidades de êxito. A dimensão de impacto no treinamento
obteve escore médio alto, de 7,3. Os resultados da análise de correlação de Pearson sugerem que melhorias quanto ao suporte gerencial, social e
material à Transferência de Treinamento podem elevar o otimismo e esperança no trabalho. Sugerem ainda que o aumento do impacto do
treinamento, aumenta a percepção dos servidores quanto à Eficácia no Trabalho.
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RESUMO
Com o surgimento do segmento do comércio eletrônico que ganha cada vez mais espaço no cenário mercadológico mundial, e como
consequência disso, surge um novo tipo de perfil e comportamento dos consumidores usuários desta ferramenta, as empresas devem saber
identificar quais as principais características e comportamentos dos consumidores que optam pela realização de compra por meio do comércio
eletrônico para que se possa criar novas soluções e objetivos para melhor atendê-los. O referencial teórico tem o objetivo apresentar e elucidar
para um melhor entendimento do trabalho, uma revisão teórica dos termos usados que subsidiaram a base científica do artigo. Para se atingir ao
objetivo proposto, a metodologia utilizada nesta pesquisa é considerada de cunho descritivo, que tem por objetivo a descrição das
características de determinada população, exploratório por ser realizada em campo e bibliográfica por ser elaborada com base em matérias já
publicados, quanto ao universo e amostra a pesquisa foi realizada em um universo determinado de amigos de uma rede social do
pesquisador, de 714 consumidores residentes em Brasília-DF, que possuíam acesso à internet e que já se utilizaram do comércio
eletrônico para se obter algum produtos ou serviço, independentemente de qualquer outro tipo de variáveis ou qualquer tipo de distinção, o
instrumento de entrevista aplicado nesse tipo de pesquisa foi o questionário, feito por meio eletrônico contendo 20 perguntas com cinco
alternativas, feitas através da escala likert, e 5 perguntas de cunho demográfico, no dia 29 de setembro foram aplicados 10 questionários pilotos,
em um universo reduzido para se identificar eventuais falhas, logo após aprovação, o questionário foi liberado para sua aplicação entre os dias
29 de setembro a 6 de outubro, onde foram recolhidos 202 questionários. Os resultados obtidos foram satisfatório, na qual se conseguiu
atingir ao objetivo proposto, na qual foi possível determinar o perfil demográfico dos usuários, assim como identificar os principais fatores
atrativos que levam o consumidor a optar pela comprar por meio do comércio eletrônico, e opinião dos usuários quando questionados sobre
a segurança e privacidade na realização da compra, além de outras características identificadas. Com os resultados obtidos foi possível
entender e traçar o perfil do consumidor brasiliense usuário do comércio eletrônico, onde se identificam suas características e
comportamentos, pontos de fundamental importância para que as empresas possam identificar e traçar melhorias para esse novo tipo de
consumidor. Tem com sugestão para estudos futuros, comparar a influência da internet na vida do usuário e do não usuário, esclarecendo os
pontos prós e contras, para que se possa entender claramente como a tecnologia da internet interfere a vida de uma pessoa e até mesmo um
novo estudo futuro com mesmo intuito deste artigo, para que se possa identificar duas as mudanças de comportamento e suas causas, pois com
passar do tempo cria-se novas variáveis, além de modificá-las. Apesar de se observar uma melhoria significativa em relação à segurança, os
usuários ainda não se sentem totalmente seguros quanto a esse critério. Sugere-se que as empresas que trabalham nesse segmento
atentem-se aos investimentos e cuidados quanto à segurança, já que esse é um fator de fundamental importância para os usuários do comércio
eletrônico.
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RESUMO
Este artigo científico com foco em administração e linha de pesquisa em gestão de pessoas, busca identificar quais são as principais
competências (conhecimento, habilidades e atitudes) mais consideradas no momento da efetivação do estagiário em dois Bancos privados
do DF, possibilitando assim que as instituições escolham os estagiários que possuam as competências certas para que possam desenvolver
um trabalho de sucesso, e possam ser de fato grandes talentos. Possui o seguinte objetivo geral: identificar quais são as principais competências
avaliadas pelos colaboradores no momento de efetivar o estagiário em agências bancárias do DF. E seus objetivos específicos são identificar
a importância dada as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais orientadas para resultados e as competências
comportamentais orientadas para clientes no momento da efetivação do estagiário. Para isto, foram utilizadas fontes bibliográficas,
documentais e a pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada em dois bancos privados do DF que possuem estagiários em seu quadro
de funcionários, por meio de questionário composto por 21 competências, divididas igualmente em três blocos sendo, competências técnicas,
competências comportamentais orientadas para resultado e competências comportamentais orientadas para clientes, além de quadro
perguntas de perfil sendo elas sexo, idade, formação e tempo de trabalho no banco. Os respondentes classificaram as afirmativas utilizando a
seguinte escala likert: 1 – nenhuma importância; 2 – pouca importância; 3 – importância considerável; 4 – muita importância. As
competências foram subdivididas em três blocos, em busca de identificar a importância dadas a cada competência. Por meio da análise de dados
observa-se que 74,29% dos pesquisados acreditam que as habilidades técnicas possuem considerável ou muita importância para a decisão de
contratar o estagiário, as competências comportamentais orientadas para resultados, foram avaliadas com considerável ou muita importância
para 92% dos pesquisados e as competências comportamentais orientadas para o cliente, 93,71% dos respondentes revelaram que possui
considerável ou muita importância. Com base nisto, a hipótese H2 - Os colaboradores acreditam que as competências comportamentais
orientadas para o Cliente são as mais importantes no momento de efetivar o estagiário, foi confirmada com base na alta porcentagem dos
resultados obtidos, 93,71% dos respondentes, se mostrando mais importante que as demais competências.
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RESUMO
Nas últimas décadas, a importância do capital financeiro e patrimonial vem sendo substituída pela valorização do capital humano e intelectual,
que passa a assumir papel de destaque nas organizações. Entretanto, apesar desta contínua e crescente preocupação com o fator humano no
trabalho, ainda é difícil compreender a complexidade do indivíduo e o que o leva a se comprometer com a organização, devido às peculiaridades
de suas características, necessidades e potencialidades. A pesquisa sobre o comprometimento organizacional vem avançando, nos últimos anos,
no meio administrativo, tanto em instituições privadas quanto públicas, calcadas pela necessidade de se mapear os mecanismos que fazem com
que os funcionários estejam sempre comprometidos, buscando novos conhecimentos para melhorar as organizações e a si próprios. O estudo do
comprometimento apresenta diversidade de enfoques e bases de análise, portanto, está associado a uma visão multidimensional. O modelo
utilizado nesta pesquisa foi o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991), que propõe que o comprometimento é um construto que apresenta
três componentes: comprometimento afetivo (CA), comprometimento instrumental (CI) e comprometimento normativo (CN). O objetivo final
desta pesquisa consiste em identificar o componente de comprometimento organizacional predominante no servidor público e no funcionário
terceirizado de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). Para tanto, foi tomada como referência a literatura que aborda as questões
conceituais sobre o estudo do comprometimento organizacional: as diferentes bases e seus autores seminais; os antecedentes; o estudo do
comprometimento no Brasil e no Setor Público. Nesta pesquisa foi adotado o método quantitativo denominado survey. A pesquisa foi conduzida
na UNIFAL, de onde foram questionados os profissionais administrativos. Como instrumento de levantamento de dados primários foi utilizado um
questionário. Foi utilizado o teste de comparação de medianas (Mann-Whitney) unicaudal para a análise de cada hipótese da pesquisa. Os
resultados indicaram que o componente do comprometimento organizacional predominante nos servidores técnico-administrativos foi o afetivo,
o que denota forte ligação emocional, com a presença de sentimentos de envolvimento e identificação com a organização. Com referência aos
funcionários terceirizados, os resultados obtidos não permitem identificar o componente do comprometimento organizacional predominante.
Verificou-se, contudo, que os funcionários terceirizados apresentaram maior comprometimento normativo em relação ao seu comprometimento
afetivo,; Portanto, o que os mantém comprometidos não é a forte ligação emocional, mas sim sentimentos de lealdade e de obrigação em
permanecer na organização. Em relação ao objetivo secundário, que visava analisar o impacto dos antecedentes pessoais sobre cada um dos
componentes do comprometimento organizacional, as variáveis gênero e tempo na instituição mostraram-se como preditoras do
comprometimento afetivo nos servidores, a idade como preditoras do comprometimento afetivo nos terceirizados e, a variável anos de estudo
como preditoras do comprometimento normativo nos servidores e instrumental nos terceirizados. Em se tratando de Gestão de Pessoas, esses
podem ser considerados bons resultados, pois a teoria sugere que indivíduos mais comprometidos afetivamente e/ou normativamente tendem a
contribuir para o melhor desempenho da organização.
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RESUMO
A confiança organizacional é um construto recentemente relacionado com a temática da liderança. Estudos tem destacado uma relação entre a
confiança na liderança, comprometimento e desempenho no trabalho, sendo ainda um corpo restrito de pesquisa. Acredita-se que o bem-estar no
trabalho seja uma dimensão mediadora entre essas dimensões. O objetivo do trabalho foi investigar a relação entre confiança na liderança e bemestar no trabalho em minimercados da cidade de São Luis do Curu, Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Investigar a percepção de
confiança dos colaboradores sobre a liderança; 2) Levantar a percepção dos colaboradores sobre o bem-estar no trabalho; 3) avaliar a relação
entre as percepções de confiança na liderança e bem-estar no trabalho. A concepção de bem-estar no trabalho desta pesquisa consiste no terceiro
eixo do guarda-chuva teórico da Qualidade de Vida no Trabalho, onde procura-se capturar o elemento “saúde mental”, não apenas do ponto de
vista biológico, mas também nas dimensões psicológica, social e espiritual. Trata-se de um estudo quantitativo, cuja amostra de pesquisa foram
30 colaboradores de 6 mini mercados distintos, que responderam um instrumento de pesquisa, constituído pelo Inventário de Bem-Estar no
Trabalho (IBET-13) de Matias Siqueira, Orengo e Peiró (2014), e o questionário Avaliando a Confiança na Liderança Organizacional, de Lanz e
Tomei (2015). Para análise dos dados pesquisados, foi utilizada a estatística descritiva e a análise de correlação de Pearson. Com base nos
resultados da pesquisa, pode-se observar que predomina entre os pesquisados uma incerteza relativa à confiança na liderança, e em suas
competências para criar e manter um ambiente de cooperação e uma equipe de trabalho bem capacitada. No entanto, para boa parte dos
pesquisados, não há oportunismo por parte dos colegas, nem da liderança. Os resultados da Escala de Bem-estar no Trabalho revelaram um maior
grau médio de bem-estar relativo à dimensão “compromisso e satisfação”, do que com a dimensão “envolvimento com a organização”. Ou seja, o
bem-estar dos colaboradores tem maior relação com o comprometimento afetivo do colaborador, e sua satisfação com a chefia, salário,
promoções e tarefa, do que com o bem-estar relativo à crença de que o trabalho realizado proporciona horas agradáveis e é parte importante de
sua vida. A análise de correlação de Pearson sugere que o bem-estar no trabalho está mais relacionado com a atuação das lideranças para a
criação de um ambiente de maior "consideração, apoio e cooperação", e de redução do oportunismo. Como considerações finais, o estudo aponta
que ações de melhoria de atuação da liderança relativas a esses quesitos proporcionará entre os colaboradores um maior comprometimento,
satisfação e envolvimento com o trabalho.
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RESUMO
Nos últimos anos, é notório o crescimento da demanda por crédito consignado em todo o país, motivado, entre outros fatores, pela taxa de juros
mais favorável em relação a outras formas de crédito pessoal, tais como o cheque especial ou o cartão de crédito. Paralelo ao crescimento da
demanda, observa-se igualmente um número crescente de agentes financeiros que ofertam o serviço, caracterizando uma alta concorrência no
mercado, tanto entre os grandes bancos, quanto entre as chamadas “financeiras”. Dado esse cenário, essa pesquisa objetivou traçar um perfil do
consumidor do crédito consignado em Juiz de Fora (MG), tendo em vista a importância de conhecê-lo mais detalhadamente com vistas ao
incremento das ações de marketing da Ramos e Silva, correspondente bancária terceirizada do Banco Santander, responsável pela oferta do
Crédito Consignado na cidade. O trabalho foi desenvolvido em três etapas: num primeiro momento, a principal metodologia foi o levantamento
bibliográfico, em que conceitos centrais de Marketing foram incorporados, em especial aqueles relacionados às necessidades e aos desejos do
consumidor, assim como a literatura sobre o Marketing de Serviços, base para a reflexão sobre o chamado Marketing Bancário. Soma-se ao
levantamento bibliográfico, uma pesquisa documental sobre as taxas de juros das principais modalidades de crédito pessoal no Brasil praticadas
por cada um dos principais bancos que atuam no país, assim como sobre a legislação em vigor para cada uma dessas modalidades. A terceira etapa
consistiu na elaboração de um questionário estruturado para os clientes do Banco Santander que optaram pelo crédito consignado. A aplicação
ocorreu durante o período entre 22 de abril e 10 de maio de 2015 em uma amostra de 56 clientes nas três principais agências do Banco Santander
em Juiz de Fora. A partir da coleta e análise dos dados, os principais resultados foram: (1) o sexo não é um fator decisivo para a opção pelo crédito
consignado; dos entrevistados, 48% eram mulheres e 52%, homens; (2) o público é formado majoritariamente por adultos entre 35 e 50 anos
(64%); (3) a renda familiar dos clientes apontou um dado relevante: ao contrário da hipótese inicial do estudo, a maior parte do público deste
serviço não é o de menor renda familiar – apenas 7% vivem de salário mínimo. A maioria (76%) possui renda superior a R$1900,00, sendo que
35% possuem renda acima de R$3500,00, o que sugere a necessidade de estratégias de marketing voltadas para camadas superiores da
população, ao invés apenas das atuais investidas em anúncios para assalariados; (4) o grau de escolaridade apurado também vai na "contramão!
da hipótese sobre baixa escolaridade dos clientes; 50% têm ensino médio completo e 41% está cursando o ensino superior; (5) 64% das pessoas
fazem empréstimo sempre que possível, o que sugere que, caso as condições para contratar o consignado fossem ainda mais flexíveis, haveria
uma demanda ainda maior. Um exemplo de condição a ser flexibilizada seria o limite de 30% da renda para o teto do valor a ser emprestado
imposto pela lei n. 10.953/04; (6) Dentre as motivações que levam à busca pelo empréstimo, a principal hipótese – pagamento de dívidas –
alcançou apenas 31% de respondentes, ao lado de outras motivações como viagens (26%), reforma da casa (18%), casos de doença (17%) e
conserto do carro (4%). A pesquisa identificou ainda a principal forma de conhecimento do crédito (telemarketing – 47%); e confirmou que o
principal ponto positivo são os juros baixos (59%). Como conclusão, aponta-se para um perfil mais multifacetado do consumidor de empréstimos
consignados, ao contrário das preconcepções que viam nele apenas um cliente de baixa renda, com baixo nível de instrução e alto endividamento.
A partir desses dados, as empresas que atuam nesse segmento podem elaborar novas estratégias para atingirem a esse público, especialmente
dada a grande concorrência que caracteriza a oferta dessa modalidade de crédito no Brasil.
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RESUMO
No bojo dos estudos sobre a cultura política, demonstra-se a complexidade de se estabelecer uma relação causal entre ela e a estrutura política
vigente em um país ou região, não havendo um consenso dos pesquisadores sobre essa questão. Os estudos em artigos de periódicos revisados
por pares, levantados por meio do Portal Periódicos Capes, revelam abordagens diversas, de nível teórico e empírico. No nível empírico, destacamse oito estudos nacionais, onde apenas três artigos investigaram a relação entre a cultura política e os mecanismos de controle social, dentre eles,
Conselhos de Saúde (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010), Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (OLIVAL; SPEXOTO; RODRIGUES, 2007) e
formas de mobilização política diversas (TONELLA, 2011). Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi caracterizar a cultura política que
permeia o uso dos mecanismos de controle social no município de Tauá, Ceará. Como objetivos específicos, foram definidos: 1) Caracterizar a
cultura política local do município de Tauá; 2) Descrever os mecanismos de controle social aplicados no município; 3) Analisar o grau de
conhecimento dos jovens locais sobre a existência dos mecanismos de controle social e seu nível de participação nos objetos de interação com o
poder público. Com relação à metodologia aplicada, o estudo se classifica como qualitativo. Quanto aos procedimentos técnicos foi utilizada a
estratégia de pesquisa mista, sendo aplicadas a pesquisa documental e de campo. Na pesquisa documental, o levantamento dos documentos foi
realizado nos bancos de teses e dissertações digitais do IBICT, Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e Universidade de
Fortaleza. Também foi efetuada a busca de livros e artigos físicos e digitais no catálogo do acervo dessas três instituições. As palavras-chaves
utilizadas foram “história política”, “cultura política”, “política”, “Tauá”, sendo selecionados os documentos em que o município de Tauá é
utilizado como objeto de estudo pelos autores. Para a pesquisa de campo foi utilizada a estratégia da survey, sendo aplicado um questionário com
o público jovem residente no município de Tauá, que totalizou uma amostra não probabilística de 162 indivíduos, no período de 5 a 9 de maio de
2014. Os resultados da pesquisa revelam que, dentre os elementos que caracterizam a cultura política do município de Tauá, está o recrutamento
de representantes políticos de segmentos específicos da sociedade, com posse de título superior, acúmulo de capital econômico, e/ou capital
político, predominando o mandonismo familiar. Durante toda a história política de Tauá, a participação da população nas decisões relativas à
gestão pública foi muito restrita, organizando-se de maneira mais forte e formal somente a partir da década de 80. Há um histórico de
mercantilização de votos, com troca de favores entre políticos e eleitores, onde o contexto de elevada vulnerabilidade econômica e social do
município é um dos determinantes dessa prática. Os resultados da survey revelam um descrédito geral dos jovens pesquisados sobre o processo
político e sua finalidade, assim como uma baixa participação no uso dos mecanismos de controle social.
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RESUMO
O tema da pesquisa é o empreendedorismo voltado para o setor da tecnologia da informação. As categorias percebidas no tema são, além do
empreendedorismo e inovação, as incubadoras de negócios de tecnologia e capital humano. A delimitação espacial focou a região amazônica,
especificamente a cidade de Belém, capital do Estado do Pará - considerada a metrópole da Amazônia com mais de dois milhões de habitantes. A
temática é oportuna porque verifica se, de fato, ou não, a região amazônica encontra-se alinhada ao sentido de inovação e do empreendedorismo
startup que se está vivenciando na atual fase do capitalismo mundial. O problema de pesquisa neste sentido, é: como as empresas de tecnologia
do Estado do Pará, incubadas, podem adquirir forças competitivas na sua fase startups? O objetivo geral é de analisar os desafios e oportunidades
das empresas paraenses nascentes e incubadas no Estado do Pará, ligadas à tecnologia da informação, quando são aportadas e apoiadas na sua
fase startups. Já os objetivos específicos visam caracterizar o significado do empreendedorismo startup, listar as ameaças e as oportunidades do
empreendedorismo startup das empresas incubadas e propor um conjunto de medidas para o setor. A hipótese do trabalho é que as empresas de
tecnologia da informação, em sua fase incubada, recebem todo o aparato de apoio, na perspectiva da gestão, para sobreviver no ambiente de
incerteza quando saem para o mercado. Todavia, ainda nesta fase inicial, o ambiente empresarial retratado – no contexto de riscos e
oportunidades – apresenta-se menos incerto do que é, efetivamente, no mercado. Sobre a metodologia empregada, a pesquisa em questão é um
estudo descritivo-exploratório – o que faz com o que o pesquisador tenha um contato com um assunto que na economia amazônica é
relativamente efetivado. O estudo, também, se apropria da pesquisa bibliográfica para subsidiar o respectivo estudo de caso. A abordagem
adotada na pesquisa é do tipo qualitativa. A pesquisa qualitativa aponta a existência de, pelo menos, três diferentes possibilidades oferecidas pela
abordagem qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. A abordagem qualitativa utilizada na pesquisa foi o estudo de caso
exploratório que busca proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. A pesquisa se desenvolveu nas
empresas incubadas na Cidade de Belém, Estado do Pará. De forma geral, os resultados focaram, em um primeiro momento, o perfil
socioeconômico dos empreendedores. Neste caso, o estado civil dos empreendedores demonstrou que 40% são solteiros e 40% são casados –
contra 20% separados. Sobre a idade dos empreendedores, a pesquisa mostrou que 80% dos empreendedores entrevistados tem entre 18 e 31
anos. Sobre o nível de escolaridade, 60% dos entrevistados tem pós-graduação contra 40% com graduação completa. Outra parte dos resultados –
segundo aspecto – focou a análise qualitativa obtida pelas entrevistas com o gestor das incubadoras e os empreendedores. Disseram que a grande
expectativa que as startups trazem é a criação de negócios de alto impacto e com crescimento rápido, de tal forma que a criação de novos postos
de emprego e a maior circulação de renda, devem trazer uma mudança significativa para o mercado local. A conclusão da pesquisa é de que as
empresas incubadas no Estado do Pará, na sua fase startup, ainda convivem com uma realidade local que tem pouca tradição com o setor de
tecnologia. O lado positivo é o comprometimento dos empreendedores e a capacidade de trabalhar com poucos recursos. O diferencial da
qualificação dos empreendedores, que é um fato percebido na pesquisa, é uma grande força competitiva para o desenvolvimento da Amazônia.
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RESUMO
O objetivo do artigo foi investigar a relação entre o modo de identificação do empregado com a organização, o envolvimento com o trabalho, e a
cultura organizacional predominante no contexto de uma empresa pública, visto serem restritas as pesquisas sobre o tema no setor público. Como
objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Verificar o tipo de identificação organizacional dos servidores (por afinidade ou por imitação); 2)
Caracterizar a organização quanto às tipologias de cultura organizacional; 3) Analisar o grau de envolvimento com o trabalho dos servidores; 4)
Identificar a relação entre o tipo de identificação organizacional e o grau de envolvimento dos servidores com o trabalho; 5) Investigar a relação
entre o tipo de identificação organizacional e as dimensões de cultura organizacional. A pesquisa foi quantitativa quanto à abordagem, e descritiva
quanto à finalidade, utilizando a estratégia da survey, com aplicação de questionário para a coleta de dados. O questionário foi composto por três
escalas validadas no Brasil: EEO (Escala de Identificação Organizacional), EET (Escala de Envolvimento com o trabalho) e o Diagnóstico de Cultura
Organizacional de Cameron e Quinn. A pesquisa foi aplicada em duas Unidades do Programa Saúde da Família, no distrito de Croatá, do município
de São Gonçalo do Amarante, Ceará. A população total de servidores das duas unidades era de 41 pessoas, obtendo-se retorno de 34
respondentes. Os resultados da pesquisa revelaram que os servidores públicos se identificam muito com a organização, em qualquer modo, por
afinidade ou imitação. No entanto, a pesquisa revelou baixo grau de envolvimento, e sugere que esse fato ocorre pela ausência de valores próprios
da cultura de mercado e de inovação. Predomina na organização a cultura clã e hierárquica, sugerindo o estudo que a manutenção de uma cultura
hierárquica favorece a identificação por afinidade, fazendo com que o colaborador se reconheça com valores semelhantes aos da organização.
Sugere ainda que a manutenção de valores da cultura clã favorece a identificação por imitação, ou seja, o estímulo à lealdade, ao espírito de
equipe, ao comprometimento, e à gestão participativa pode contribuir para que o colaborador assimile os valores e crenças da organização.
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RESUMO
O TEMA do estudo é a aplicação da ferramenta das cinco forças de Porter como força competitiva de desempenho do setor de concessionária de
veículos da Região Metropolitana de Belém. Trata-se um estudo de estratégia empresarial que se apropria, ainda, da teoria da complexidade
considerando os impactos que a economia globalizada impõe às economias regionais – desenvolvidas ou não. A temática é oportuna porque
verifica se, de fato, alguns setores do mercado paraense estão se alinhando às novas regras da competitividade local e global a partir de uma
perspectiva da estratégia. O PROBLEMA que motivou a pesquisa é este: Qual o desempenho das concessionárias de veículos da Região
Metropolitana da Grande Belém a partir 5 forças de Porter? Nesta linha, em um alinhamento com a inquietação acadêmica, apresenta-se o
OBJETIVO GERAL: analisar o desempenho do setor de concessionárias de veículos da Região Metropolitana de Belém no contexto das 5 forças de
Porter (Porter). OS ESPECÍFICOS: Fazer uma análise das vantagens competitivas de Porter a partir das 5 forças; verificar o grau das 5 forças de
Porter no setor em questão e identificar a força ou as forças que mais impactuam no setor no setor de concessionárias de veículos. Sobre a
METODOLOGIA, a pesquisa realizada é do tipo exploratória e bibliográfica. A abordagem adotada na pesquisa é do tipo qualitativa. A pesquisa se
desenvolveu em quatro concessionárias localizadas na Cidade de Belém, Estado do Pará. Os RESULTADOS mostraram o perfil socioeconômicos dos
gestores: a idade dos gerentes/proprietários oscila entre 35% e 48 anos. Sobre o estado civil, 25% são separados, 25% são casados e 50% são
solteiros. Sobre o nível de escolaridade, 50% dos entrevistados tem graduação contra 25% com graduação incompleta e 25% com ensino médio
completo. Sobre o tempo na empresa, a pesquisa mostrou que 50% estão neste tipo de negócio a mais de 4 anos – contra 25% em menor tempo.
Sobre a faixa salarial, considerando apenas a remuneração fixa, 50% deles apenas se aproximam de 2 mil reais – explicitado na carteira. Com a
remuneração variável, a renda mensal pode oscilar – ou ser multiplicado por quatro. Sobre a análise dos resultados das cinco forças, na primeira
força, poder de barganha do cliente, o grau foi, na média, de 3.75. Sobre o grau da segunda força, poder de barganha do cliente, o grau foi, na
média, de 4.75. Sobre o grau da terceira força, poder de negociação dos fornecedores, o grau foi, na média, de 3.23. Sobre o grau da quarta força,
ameaça de substituição, o grau foi, na média, de 4.25. Sobre a quinta força, poder dos concorrentes, o grau, na média, foi de 3.25. A CONCLUSÃO
do estudo é que, pela ferramenta das cinco forças, o mercado de concessionárias de veículos vive dilemas de oportunidades e ameaças – como
ocorrem, via de regra, em quase todos os outros setores da economia que existe competição. As empresas que habitam esse mercado de fato
concorrem para se posicionar melhor no mercado e, assim, ganhar mais cliente. Existem poucos clientes fieis. Por parte das empresas
respondentes do respectivo setor, o que se pode notar é que apenas duas forças causam grande impacto nas organizações competidores – o
poder de substituição de outros setores (ou mesmo das empresas concorrentes) e a força da rivalidade entre os próprios concorrentes. Como foi
visto, os graus nestas duas forças foram elevados – e isso sinaliza a atenção na estratégia que está sendo tomada pelos gerentes. Do que foi
exposto aqui pela pesquisa, o que se pode sugerir é que as empresas que atuam neste setor devem ampliar o seu conhecimento de estratégia –
principalmente a partir da elaboração do próprio planejamento estratégico. Notou-se que apenas 15% das concessionárias existentes na grande
Belém tem, de fato, um planejamento estratégico voltado para a concretização da visão de futuro do respectivo negócio.
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RESUMO
A utilização dos recursos tecnológicos como instrumentos de ensino a distância e o avanço das tecnologias nas universidades cresce
progressivamente e diversas instituições já adotam esse meio de aprendizagem, proporcionando aos seus alunos mais agilidade e interatividade na
obtenção do conhecimento e de formação. Ao contrário do passado, os estudiosos sentiram necessidade de adaptar a informação às novas
atividades tecnológicas que estão presentes nos processos de nossa vida diária, onde as condições de construção do saber ainda afetam a alguns,
mas o avanço tecnológico e suas utilidades superam as expectativas de uma grande parte da população. Em meio às transformações educacionais
e aos desafios no campo da educação, é necessário o docente ser capaz de transformar os sujeitos envolvidos, pois o ato de ensinar requer uma
visão ampliada do processo educacional. Dessa forma, pensar e refletir para compreender o mundo, repensar as práticas educativas, produz à
melhoria da qualidade de ensino na educação. Quanto à metodologia, o estudo utilizou a pesquisa de levantamento junto aos alunos da Unidade
Estácio de Natal, Rio Grande do Norte, cuja amostragem foi selecionada por sorteio dentre alunos dos cursos EAD de todos os períodos. Também
foi utilizada pesquisa bibliográfica para fundamentar a base teórica do trabalho. O estudo traz uma análise do ensino EAD e as formas de
relacionamento entre todos os envolvidos no processo, mostrando esta modalidade como uma opção altamente eficaz, mas que exige disciplina
por parte do aluno, para que se tenha sucesso na adesão. As ferramentas de estudos também é detalhada neste trabalho, para que se tenha a
visão das particularidades existentes e o entendimento das práticas. O relacionamento de uma forma geral é uma das principais abordagens,
levando em consideração o apoio acadêmico, que também será abordado, pois os docentes são atores principais na modalidade assim como a
Coordenação, atendentes de linha de frente e a instituição como um todo. A partir do estudo do relacionamento com o aluno EAD foi possível
identificar os principais motivos para evasão da modalidade. O trabalho também traz a identificação das práticas importantes para reter o aluno,
assim como as que levam à desistência dos mesmos O Ensino Superior a Distância (EAD) é uma modalidade inovadora com uma enorme
capacidade de expansão, principalmente pelo fato de o mundo está em constante crescimento na área tecnológica e por ser uma modalidade que
oferece maior facilidade, flexibilidade e baixo custo aos alunos. O presente trabalho mostrou o processo dessa nova modalidade e como se dão as
relações com o cliente neste novo cenário, e estudou todas as formas de relações em EAD, assim como os métodos criados e as práticas já
alcançadas que dão suporte ao ensino. Levou em consideração o perfil dos alunos, a cultura, as influências e as necessidades direcionando a
resultados positivos quanto a entender o porquê da escolha da modalidade e também os motivos que os levam á evasão. Para isso, vale lembrar
que todas as informações repassadas pelos mesmos enriqueceram o processo de pesquisa e levantamento de dados. O artigo foi produtivo, pois
elucidou as questões voltadas às causas de evasão e às relações dentro do ensino, comparou o EAD com o presencial, evidenciou as vantagens que
são proporcionadas ao educando, informou sobre o suporte online e presencial oferecido e mostrou que a empatia influencia positivamente nas
decisões do aluno dentro da instituição. Foi constatado, ainda, que o problema principal tratado aqui possui causas e consequências e foi possível
perceber que ao conseguir reter o aluno dentro do primeiro semestre, é possível aumentar as chances do estudante continuar e concluir o curso.
As causas principais dos problemas estão ligadas às formas de relacionamento, principalmente, quando o aluno cita a falta de adaptação à
modalidade, no entanto, outros motivos são relatados como a falta de informação e apoio
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo questionar quais seriam os fatores que influenciam na felicidade do trabalhador no local onde exerce suas
atividades. A ênfase é mostrar a influência da remuneração do trabalhador, em levantar as condições oferecidas ao trabalhador e explanar
acerca do reconhecimento pessoal de seus superiores pelos serviços que desenvolvem, tendo por base uma pesquisa descritiva, bibliográfica
e de campo. O universo para a pesquisa são os 19 colaboradores do Gabinete no Senado Federal, e a quantidade amostral é composta
por 19 colaboradores, sendo eles, 4 funcionários efetivos, 11 comissionados e 4 terceirizados. Deste universo, 17 retornaram os
questionários com dados relevantes para este artigo. O instrumento utilizado nesta pesquisa foi composto de questionário com quinze
afirmativas, cada uma com cinco variáveis na escala, sendo elas, 1- Discordo Totalmente, 2- Discordo Parcialmente, 3- Nem Concordo Nem
Discordo, 4- Concordo Parcialmente, 5-Concordo Totalmente. Ao realizar a pesquisa de campo, não houve surpresa nos resultados, apenas
foram confirmadas as informações presentes na literatura administrativa. Com a hipótese H0 levantada primeiramente, observa-se que
grande maioria dos colaboradores estão satisfeitos com o valor de sua remuneração e com os projetos pessoais. Os colaboradores do
gabinete estão em sua maioria com sua vida pessoal e profissional em equilíbrio, o que determina o resultado da tabulação. A segunda
hipótese H1 confirmou que no processo de relação interpessoal é percebido pela maioria dos entrevistados que há companheirismo. Já na
terceira hipótese H2, que trata da qualidade de vida no trabalho, sobre o impacto do stress (questão 10), 58,84% dos entrevistados declararam
nunca ter sentido o impacto de stress durante o dia, enquanto 23,53% deles afirmam sentirem estressados durante o mesmo período.
Os colaboradores declararam sentir-se motivados durante a execução de suas tarefas rotineiras em 64,7% porém, um percentual de 23,53%
dos colaboradores não se sentem motivados para o trabalho. De fato, o ambiente de trabalho pesquisado proporciona um ambiente
favorável à produção, resultando em um funcionário feliz consigo mesmo e com o emprego, apesar de haver distorções, como o fato de neste
setor a alta remuneração, benefícios e ambiente favorável não significarem necessariamente um aumento na eficiência dos processos, a
importância de valorizar o capital humano no mercado de trabalho permanece intacta, pois esta é a primeira e última finalidade de qualquer
organização.
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RESUMO
A profissão docente é desvalorizada perante a sociedade, o Estado e também quando comparada a outras profissões. Existem especulações de
que a escola privada tem qualidade de ensino muito superior e melhores professores do que os da escola pública. Por causa disso o presente
artigo discorre sobre a motivação dos docentes buscando responder ao seguinte problema: Quais os fatores que motivam os professores da
escola pública e da escola privada?Tendo como objetivo geral: apresentar os fatores que motivam os docentes em escolas públicas e
privadas, e como objetivos específicos: identificar os principais fatores motivacionais dos professores no exercício de suas funções; identificar
se esses profissionais estão satisfeitos com a profissão escolhida; e identificar se existem diferenças significativas entre os fatores que motivam os
docentes de escolas públicas e privadas. Busca-se ainda a confirmação das seguintes Hipóteses: H0 – 70% dos docentes de escolas
públicas são motivados pela estabilidade da profissão; H1 – 70% dos docentes de escolas particulares são motivados pelo EROS; e H2 – 50%
dos entrevistados são motivados por fatores como os cursos de formação. Trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica constituída
principalmente de obras onde se buscou um embasamento para os resultados encontrados, e de campo onde utilizou-se um questionário
contendo questões, de perfil e questões baseadas no referencial teórico, aplicado a docentes em escolas públicas e privadas do Riacho Fundo II,
nos dias 02 e 03 de outubro de 2014, quinta e sexta-feira respectivamente. Os valores encontrados a partir do instrumento de pesquisa foram
analisados em porcentagens e demonstrados numa tabela onde é possível observar de forma simples se há diferenças entre os dois
setores pesquisados. Surpreendentemente, afirmações como a de que o salário é o grande fator influenciador do processo motivacional e
a de que o fato dos cursos de licenciatura ter menor duração do que os demais cursos ser o fator que influenciou na escolha da
profissão, foi negada pela maioria dos docentes. Concluindo chega-se a resposta de que os fatores que motivam os docentes são a boa relação
com os colegas, a estabilidade da profissão e o “Eros”, foi encontrada também uma diferença surpreendente em relação aos dois setores,
diferença essa que não era esperada, ao final confirma-se duas das hipóteses e refuta-se uma hipótese.
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RESUMO
O presente trabalho se propõe a identificar a melhor relação funcional entre o Capital investido e as Receitas obtidas referentes à produção e
distribuição do fruto do açaí no mercado, utilizando como subsídios, os procedimentos adotados pelos produtores do município de São Domingos
do Capim, no estado do Pará. Como é sabido, o açaí como fruto tipicamente da região Norte, tem despertado interesse comercial já algum tempo,
tanto nos mercados nacional e internacional. Daí o fato de que todos os integrantes da Cadeia Logística e produtiva do açaí sabem que este
produto possui alto retorno dos investimentos realizados desde o cultivo até a sua comercialização, o que faz se buscar e compreender qual tem
sido a relação entre o capital investido e as receitas obtidas no que se refere à produção e distribuição do açaí no mercado de São Domingos do
Capim. Assim, os caminhos metodológicos trilhados a partir da realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema - gestão logística - a qual
acompanhou todo o desenvolvimento da investigação como forma de propiciar o aporte teórico para melhor compreensão não apenas do tema,
mas também para o entendimento mais aprofundado do objeto de pesquisa, que vai se revelando, se materializando e se assumindo como
realidade durante o processo de investigação, bem como do seu corpus de análise. A pesquisa também se pautou por uma abordagem
quantitativa, uma vez que o estudo se balizou a partir de dados coletados e informações conversíveis em números que permitiram verificar a
ocorrência e conseqüências dos fatos, delimitando-se o tempo e o espaço do objeto. O recorte temporal para o estudo abrange o período de 2009
a 2013. Quanto aos fins, a pesquisa mostra-se descritiva e explicativa. Descritiva, no sentido de que a mesma descreve as características de
produção e distribuição do produto na região, e explicativa, em decorrência de a pesquisa procura esclarecer que fatores contribuem de alguma
forma, para a ocorrência do fenômeno. Assim, para a identificação da relação funcional foi possível identificar os parâmetros que gerenciam a
produção sustentável do fruto do açaí, foi utilizado ainda, o método dos mínimos quadrados a modelos não lineares, a fim de minimizar os custos
envolvidos no processo de distribuição e maximizar a Receita na produção do fruto. As simulações foram realizadas no aplicativo da Microsoft
Office, o Excel 365. Os modelos gerados relacionam os Custos e as Receitas variando com o período, sendo levado em consideração o estado da
arte. Considera-se ainda, que a Receita é uma função do Custo, devido aos resultados simulados sinteticamente. Os resultados produzidos, então,
indicam que a Receita varia de forma quadrática em função do Custo. A partir disso, modela-se uma expressão Matemática capaz de expressar
com eficiência essa relação funcional. O coeficiente de Pearson indica um grau de correlação acima de 80%, ratificando uma relação forte entre as
grandezas envolvidas.
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RESUMO
Com o avanço da tecnologia, a globalização dos mercados e a competitividade das organizações, como vem sendo divulgado nas principais
mídias, as empresas estão cada vez mais buscando estratégias que as diferencie dos concorrentes. O trabalho com o tema voltado para
gestão de compras tem como objetivo geral explicitar a importância da gestão de compras para um bom desempenho de uma autopeças em
Taguatinga sul. O referencial teórico utilizado apresenta alguns conceitos que mostram a importância de manter-se um bom setor de compras.
Assim, o artigo citou autores que descrevem conteúdos sobre Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais relacionando fatores
como processo de compras, o sistema de informação utilizado e a qualificação dos compradores. A escolha de uma pesquisa com
aprofundamento na percepção dos principais envolvidos no processo de compras leva a tipologia descrita na metodologia utilizada no
artigo, no caso foi utilizada uma pesquisa qualitativa, o universo escolhido no caso estudado foram as 4 pessoas do corpo diretivo e
gerencial de uma loja de autopeças situada em Taguatinga sul. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista realizada em uma
autopeças com os gestores envolvidos no setor de compras, o instrumento de pesquisa utilizado foi um roteiro semiestruturado composto
por 12 perguntas onde os entrevistados responderam com objetivo de relacionar a percepção dos envolvidos com a importância da gestão
de compras para a empresa, a entrevista ocorreu no local da pesquisa. O ambiente da pesquisa se deu em uma loja de autopeças varejista
especializada em peças para veículos pesados, segundo informações obtidas no local é uma empresa com mais de 20 anos no mercado
e tem como clientes empresa jurídica e pessoa física, a gestão do setor de compras estudado teve participação do diretor da empresa
com mais de 30 anos no ramo, o gestor de compras que tem o conhecimento do processo, o gerente comercial e o subgerente que ambos
tem ligação direta com as compras. Os resultados obtidos com a entrevista permitiu que os entrevistados respondessem de forma livre
sobre a importância que a gestão de compras tem dentro de uma empresa, proporcionando ao estudo o posicionamento e a percepção
aprofundada dos gestores em relação ao tema abordado. Percebe-se, então, que o setor de compras vem ganhando espaço nas empresas e
essa área tem suma importância para o alcance dos objetivos. Conclui-se que, conforme a analises do estudo a organização precisa
administrar a gestão de compras de forma a interligar fatores que influenciem o bom desempenho, assim mantendo um pessoal qualificado e
comprometido na função, um processo estruturado e um bom sistema de informação. Com uma boa gestão desses fatores a empresa tem
melhores possibilidades de estar à frente da concorrência com boas vantagens competitivas e uma ótima estratégia gerencial otimizando
a administração de materiais e recursos patrimoniais da empresa.
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RESUMO
No Brasil, a educação de surdos, afere contornos estratégicos, por se tratar da inclusão de 9.722.163 pessoas, das quais 3.075.000 estão na
Região Nordeste e 526.838 no Estado do Ceará. Esse trabalho se propõe a analisar as medidas adotadas para a inclusão e acessibilidade de alunos
surdos em Universidades da cidade de Fortaleza. Foram utilizadas, pasra tal, pesquisa bibliográfica, documental, de campo, de natureza
qualitativa, a partir de um estudo de caso. Foi utilizado um questionário semi estruturado, associado a uma escala Likert, variando de 0 a 5, com
20 perguntas, divididas em 5 categorias, que foi aplicado a 14 (quatorze) sujeitos oriundos de duas IES (uma pública e outra privada) situadas em
Fortaleza/Ceará. Os resultados encontrados indicam a existência de políticas de inclusão nas duas instituições pesquisadas (uma pública e uma
privada), porém, seus objetivos, forma de implantação e condução, levam a diferentes resultados, o que suscita discussão sobre a diferença entre
os dois tipos de serviços oferecidos. Deste modo, os resultados encontrados e as reflexões desenvolvidas neste estudo, pretendem facilitar o
entendimento sobre a temática e analise da pesquisa, e com isso, contribuir para o surgimento de novas ideias de práticas administrativas que
visem fomentar a inclusão de surdos no nível superior. De modo geral, e não apenas no caso da surdez, a inclusão de pessoas com necessidades
educativas especiais no ensino superior é recente. Portanto, cabe a essas instituições, que têm grande responsabilidade perante a sociedade
quanto à qualificação dos cidadãos e ao avanço do conhecimento, repensar suas estratégias e investir em pesquisas que contribuam para um
maior entendimento dos desafios e para a criação de contextos que favoreçam os processos inclusivos. Os resultados, após a análise e correlação
dos dados dos questionários através do SPSS v. 15, apontam para uma percepção das instituições de ensino superior em viabilizar a acessibilidade
aos surdos como parte concreta da responsabilidade social no âmbito de sua ação e responsabilidade. Entretanto, entende-se que para a efetiva
solidificação do processo, as instituições analisadas carecem buscar vários instrumentos da prática social.
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RESUMO
Os estudos da liderança e gestão de equipes no contexto das indústrias criativas compõem um campo de pesquisa que necessita de um maior
interesse dos pesquisadores, na compreensão das estratégias de promoção do comprometimento que devem ser empreendidas pelos líderes para
levar suas equipes ao desempenho além do esperado. Buscando uma melhor compreensão da gestão nas organizações culturais, esta pesquisa
pretendeu responder a seguinte questão: Práticas de gestão de pessoas que fomentam valores mais individualistas e de empreendedorismo
elevam ou reduzem o comprometimento de colaboradores em organizações da economia criativa? Partindo do problema exposto, o objetivo geral
deste estudo foi analisar se o estímulo ao comportamento intraempreendedor eleva ou reduz o grau de comprometimento em equipes de uma
agência de publicidade, situada em Fortaleza, Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Caracterizar a agência de publicidade
pesquisada; 2) Investigar a percepção dos colaboradores sobre a atuação das lideranças; 3) Investigar o grau de comprometimento organizacional
dos colaboradores; 4) Relacionar os resultados sobre a atuação das lideranças, e os relativos ao grau de comprometimento dos colaboradores.
Quanto à metodologia de pesquisa, foi utilizado a estratégia do estudo de caso, com múltiplas abordagens de coleta de dados, dentre elas a
pesquisa documental e a pesquisa de campo com aplicação de questionário junto a 43 pesquisados, dentre eles 22 profissionais da equipe de
criação, 12 agentes de mídia e produção e 4 gestores . A primeira parte do instrumento de pesquisa aplicado foi a Escala Agency-Community,
validada por Bastos e Grangeiro (2008), com o objetivo de identificar a percepção dos indivíduos sobre o modelo de gestão de pessoas
implementado pela organização, a partir do qual se verificará se os gestores adotam: 1) princípios e práticas de gestão voltadas para fomentar o
comprometimento e fortalecer os vínculos dos indivíduos e organização (dimensão community); 2) princípios e práticas de gestão que fomentam
valores mais individualistas e de empreendedorismo entre os colaboradores (dimensão agency). A segunda parte do instrumento de pesquisa foi a
escala de comprometimento organizacional, proposta por Allen e Meyer (1997). Esta escala subdivide-se em três itens: comprometimento afetivo,
instrumental e normativo. Para análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva e a análise de correlação de Spearman entre as dimensões das
duas escalas. Os resultados revelaram que predomina uma indecisão dos pesquisados quanto ao seu vínculo afetivo com a organização. Com
relação ao comprometimento calculativo, a crença predominante é de que não há possibilidade de perdas significativas, caso ocorra desligamento
da empresa. A média geral relativa ao comprometimento normativo revela um baixo compromisso relativo a ter obrigações e deveres morais com
a organização. Com relação aos resultados da Escala Agency-Community, constatou-se que predominou a adoção de princípios e práticas de
Community (média geral 5,4, de uma escala de 1 a 7), dentre elas, o estímulo à cooperação, ao trabalho em equipe, o estímulo ao suporte mútuo
entre os colaboradores e da comunicação para ampliação da troca de experiências. Dentre as práticas de Agency (média geral 4,7), se destacaram:
considerar natural que os empregados defendam seus próprios interesses, valorizar quem trata o emprego como negócio próprio, incentivo ao
networking, e estimular algum nível de competição para melhorar o desempenho. A análise de correlação de Spearman sugere uma maior relação
entre grau de comprometimento afetivo dos colaboradores e atuação das lideranças baseada em princípios e práticas de estímulo de community,
do que com as práticas de agency. Respondendo o problema da pesquisa, as práticas de estímulo à agency não contribuiriam para reduzir o
comprometimento.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Gestão e Negócios
Administração

402

Titulo:

O processo de logística reversa como controle de descarte de medicamentos: um levantamento nas redes de
farmácias do município de Vitória

403

Autor(es) Adriana Sartório Ricco; Eliane Araújo e Marcela Rodrigues
E-mail para contato: adrianasartorio@hotmail.com
IES: FESV
Palavra(s) Chave(s): Logística reversa. Gerenciamento de resíduos sólidos. RDC ANVISA nº 306 e CONAMA nº. 358/05
RESUMO
A logística reversa é definida como a área da logística empresarial responsável por planejar, operacionalizar e por fazer o controle dos fluxos
reversos dos produtos, não se tratando de uma simples devolução, mas sim de um processo de retorno ao fornecedor de materiais para serem,
por exemplo, revendidos, recondicionados, reciclados, descartados, substituídos, ou até mesmo retornando ao seu estado original de matériaprima. A Lei Brasileira 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu as
diretrizes relativas à gestão integrada e ambiental de resíduos sólidos no Brasil, responsabilizando pelo custeio da destinação final dos resíduos os
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, pois estes são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A RDC ANVISA, nº 306, de 7 de dezembro de 2004, harmonizado com o
CONAMA nº. 358/05 visou regulamentar o tratamento e destinação dos resíduos de saúde de forma a preservar a saúde humana e a do meio
ambiente, com intuito de minimizar a geração desses resíduos, aplicando-se às drogarias e farmácias e a todos os serviços ligados ao atendimento
relacionados à saúde humana, dos quais esses são responsáveis pelos rejeitos produzidos e de realizarem todo o gerenciamento do descarte
adequado interno. Diante desse contexto, surge então o seguinte problema de pesquisa: De que maneira o processo de logística reversa é
realizado no descarte de medicamentos pelas Redes de Farmácias em Vitória (ES)? O objetivo desta pesquisa é identificar a adequabilidade das
redes de farmácias em atenderem à legislação no que tange ao descarte de medicamentos no município de Vitória (ES), analisar a legislação
vigente, observar como são realizados os descartes de medicamentos nas farmácias pesquisadas e confrontar as ações de descarte realizadas com
a legislação vigente. Como procedimento metodológico, a pesquisa é do tipo descritiva. As técnicas de investigação neste estudo foram a pesquisa
bibliográfica e documental, seguida de pesquisa de campo, utilizando-se como técnica de investigação o levantamento. A coleta se deu através de
questionários com perguntas fechadas a todas as redes de farmácias do município de Vitória (ES). Como resultados auferidos, têm-se que 92% dos
entrevistados nas redes de farmácias responderam que possuem conhecimento sobre a Lei 12.305/2010 e por isso, 83% responderam que fazem o
gerenciamento dos resíduos produzidos internamente, ou seja, referente ao descarte de medicamentos do estoque interno das farmácias. No
entanto, 67% dos farmacêuticos disseram orientarem os consumidores a dirigirem-se aos postos de saúde e hospitais para descarte de
medicamentos, isto porque 100% dos depoentes responderam que atualmente não possuem coletores de medicamentos para os consumidores e
58% afirmam que os consumidores raramente procuram essas redes para realizarem o descarte corretamente. Sendo assim, conclui-se que o
processo para o descarte de medicamentos realizado pelas farmácias de Vitória (ES) está correto em parte, pois ambas possuem centros de
distribuição ou até mesmo parcerias para descartar os medicamentos do estoque interno das farmácias, porém não disponibilizam coletores para
a população que fica sem local para o descarte. Contudo, sabe-se que é obrigatório que haja um sistema integrado de resíduos sólidos mediante a
Lei 12.305/2010, e de acordo com as resoluções CONAMA nº. 358/05 e RDC ANVISA nº 306/04, que impõem responsabilidade às drogarias e
farmácias, visa regulamentar o tratamento e destinação dos resíduos gerados nos serviços de saúde, para que sejam preservados a saúde das
pessoas e o meio ambiente. Entretanto ainda não há um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para o descarte de
medicamentos.

VII Seminário de Pesquisa da Estácio

Gestão e Negócios
Administração

403

Titulo:

O Setor Tecnológico na Amazônia e a economia do conhecimento: uma abordagem no Parque de Ciência e
Tecnologia do Guamá (PCT-Guamá)

404

Autor(es) Benedito de Jesus Martins; Kahlil Jezini Vianna; Maira Vasconcelos Nogueira; Silvério Amaral dos Santos
E-mail para contato: rinaldomoraes@yahoo.com.br
IES: ESTÁCIO FAP
Palavra(s) Chave(s): Economia do conhecimento, tecnologia da informação, redes sociais, negócios e gestão
RESUMO
O TEMA trata do setor tecnológico na região amazônica dentro da ótica da economia do conhecimento. A especificidade do trabalho é a
abordagem que é feita no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT-Guamá), que é uma organização social sem fins lucrativos localizada na
cidade Belém, capital do Estado do Pará, e que se apresenta com a ambição de contribuir com um novo modelo de desenvolvimento para a
Amazônia. Foi criado em 2010 e o seu alicerce de sustentação se dá pelas articulações assumidas em seu contrato de convênio entre instituições,
universidades e empresas. Dito de outra forma, o PCT-Guamá é uma rede – uma grande rede de parceria que se alinha à economia do
conhecimento onde se propõe a ser um ambiente de inovação para empreendimentos de base tecnológica de pequeno, médio e grande porte. A
relevância desta pesquisa consiste em demonstrar como o PCT-Guamá está tratando os empreendedores start ups de tecnologia e inovação a
partir de sua política de fomento à área. No PROBLEMA, as questões norteadoras que se quer responder são estas: Está havendo, de fato, uma
política de incentivo a esses empreendedores? As incubadoras estão gerando resultados? Está havendo um diálogo (uma rede) entre esses setores
ou categorias? Há, de fato, políticas de desenvolvimento ao empreendedorismo start up de tecnologia? A partir, então, de um alinhamento com o
problema de pesquisa, o OBJETIVO GERAL do estudo é de analisar como as empresas e instituições presentes no PCT-Guamá efetivam o seu
desenvolvimento de empreendedorismo de base tecnológica e encontram-se alinhadas e em redes de apoio com as partes interessadas em seus
negócios e com o setor tecnológico paraense. Os OBJETIVOS ESPECÍFICOS são: fazer uma análise ambiental interna e externa do PCT-Guamá;
verificar as políticas que estão sendo implementadas pelo PCT-Guamá para estimular a criação de empresas de base tecnológica e averiguar como
está se dando as articulações do PCT-Guamá e outros agentes de inovação interessados em seu negócio. Na METODOLOGIA, o estudo foi
conduzido pela teoria de Análises de Redes Sociais (ARS), enquanto alternativa para se verificar o processo relacional entre o PCT-Guamá e as
empresas já apoiadas sob o enfoque de uma estrutura de rede. Com esta metodologia pretendeu-se demonstrar o tipo de relação estabelecida
entre esses órgãos públicos e se existe um padrão regular de integração, reciprocidade e cooperação (capital social), que facilitem a delimitação do
escopo das ações, tornando mais claros os objetivos e a efetivação dos resultados, visando à transformação sócio-econômica e a maior
conscientização quanto às questões ambientais na região amazônica. Na parte de RESULTADO, foi aplicado um questionário socioeconômico para
a verificação do perfil dos gestores e apoiadores do Parque Tecnológico. Também foi realizada uma entrevista com vistas a identificação de pontos
fracos e pontos fortes. Do lado fraco, o destaque negativo é a burocracia nas iniciativas; do lado forte, o destaque é a aliança estratégica. A
CONCLUSÃO é que o PCT GUAMÁ é uma organização pública alinhada às táticas de competitividade do setor privado. Trabalha em rede e atua na
economia do conhecimento, tendo uma grande atribuição de fixar o capital intelectual na região a partir de uma percepção de meritocracia e
resultados.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi investigar a relação entre a percepção de justiça organizacional, satisfação com o trabalho e retaliação organizacional
dos colaboradores da Rede de Farmácias Conviva, no Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu: 1) Levantar a percepção de justiça dos seus
colaboradores; 2) Investigar o grau de satisfação com o trabalho dos colaboradores da empresa; 3) Identificar a existência de práticas de
retaliação organizacional entre os seus colaboradores . A abordagem de pesquisa foi quantitativa, abrangendo uma amostra de 138 respondentes,
representativa da população a um nível de confiança de 90%. Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva e da análise
de correlação de Pearson. O instrumento de pesquisa aplicado foi constituído pelas seguintes escalas validadas: Escala de Percepção de Justiça
Distributiva e de Procedimentos, de Gomide Júnior e Matias Siqueira (2008); Escala de Satisfação no Trabalho (EST), de Matias Siqueira (2008); e a
Escala de Percepção e Julgamento da retaliação organizacional, de Mendonça (2008). Os resultados relativos ao primeiro objetivo revelam que
predomina uma desconfiança dos respondentes sobre o quanto a organização lhe recompensa de maneira justa, e se utiliza procedimentos justos
na determinação de seus critérios de alocação dos recursos. Quanto à satisfação com o trabalho, segundo objetivo do estudo, constatou-se
insatisfação dos pesquisados com as dimensões salários e promoções. A investigação sobre o terceiro objetivo da pesquisa revelou incerteza da
maioria pesquisada quanto a existência de práticas de retaliação na empresa. Ao mesmo tempo, consideram as práticas de retaliação injustas e
que não devem ocorrer na empresa. Respondendo à problemática do estudo, a análise de correlação de Pearson sugere uma maior relação de
dependência entre a percepção de justiça distributiva e de procedimentos, e a satisfação dos colaboradores com o salário, as promoções e a
natureza do trabalho. Observou-se ainda que a percepção sobre a existência de práticas de retaliação na empresa tem relação negativa com a
percepção de justiça de procedimentos, sugerindo que quanto mais positiva a percepção do colaborador sobre a utilização de procedimentos
justos de recompensa, menor a percepção da existência de práticas de retaliação. Como considerações finais, a pesquisa revela a necessidade de
melhorias nas políticas de recursos humanos relativas às promoções e salários, em especial. As condições de suporte gerencial, social e da
natureza de trabalho também deverão receber maior atenção da empresa para elevar a satisfação dos colaboradores com o trabalho.
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RESUMO
Investimentos representam esforços de desembolso, gastos ou privação da disponibilidade de recursos que são alocados para fins que trarão um
valor superior no futuro. De modo geral os condicionantes para investimentos remetem a busca de retornos e à geração de mais recursos ou de
condições que permitam que essa situação e retorno sejam criados de forma positiva. É possível mencionar as expectativas de retorno com a
realização de investimentos sociais, seja em imagem ou valores monetários ou de mercado. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo conhecer
o perfil de investimentos em práticas de Responsabilidade Social Corporativa de empresas listadas na Bovespa classificadas com nível de
Governança Corporativa N1 ou Novo Mercado, verificando convergências e divergências nos segmentos. O Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada – Novo Mercado (IGC-NM) tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de
empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa e que estejam listadas no Novo Mercado. Já as companhias listadas no Nível 1
devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações pelos investidores. A pesquisa justifica-se a partir da importância
da sustentabilidade para o setor privado em âmbito global, sinalizada pelo compromisso que estabeleceu marco com adesão da NYSE Euronext, à
iniciativa da ONU para promover os mercados de capitais e Bolsas de Valores Sustentáveis (SSE) carecendo de pensar o mercado com visão de
mundo dentro das premissas do desenvolvimento sustentável. O estudo é descritivo e documental sobre uma amostra de 162 empresas, sendo
132 do Novo Mercado e 30 empresas do Nível 1. A pesquisa avalia as demonstrações financeiras das empresas no ano de 2013 e identifica as
práticas socioambientais e respectivos investimentos divulgados na carteira de investimentos e evidenciado em notas explicativas. Foram
avaliadas 162 empresas (132 NM e 30 N1) e,sobre estas, foram encontradas evidências de investimentos sociais nas notas explicativas de 56%
delas. Os resultados mostraram que a maioria possui projetos socioambientais de natureza bastante diversificada. As companhias realizam ações
de cunho educativo, inclusão social, digital e ambiental para a comunidade interna e externa, ressaltando também o cumprimento de exigências
legais, práticas operacionais do seu negócio e cuidados com o meio ambiente e filantropia externa. Fazem seus relatos de acordo com suas
realidades e pode-se dizer que evidenciam de modo genérico suas práticas sustentáveis nos relatórios da administração. Quanto aos investimentos
socioambientais realizados, pode-se afirmar que não há prática sistematizada de evidenciação ou menção aos valores investidos. Das 90
companhias que sinalizaram suas ações, projetos e programas de forma bastante distinta, apenas 9 empresas (5,6% do total em ambos os
segmentos revelaram seus investimentos. Foram 3 grandes Companhias Financeiras: a) o Banco do Brasil (RS$ 136, 2 milhões em sustentabilidade
do meio rural, em programas de agua, agroecologia e tecnologias sociais e inclusão digital); o Itau Unibanco (RS$ 422,7 milhões em programas
para a sociedade); e Bradesco (722 milhões com educação e esportes). Foram 2 companhias de Energia Elétrica, a EDP (R$ 8,5 milhões meio
ambiente) e CTEEP (RS$ 5,7 milhões em educação corporativa e destinação de resíduos). Por fim, foram 4 indústrias: a) minerais não metálicos, a
Vale, (RS$ 5,2 bilhões em ações sociais de caráter legal); b) Petroquímicos, a Braskem, (RS$ 14 milhões na inclusão social e ações ambientais); c) a
Duratex em Madeira e Papel, (RS$ 30,5 milhões em tratamento de efluentes, coleta de resíduos e manutenção florestal); e d) a indústria de
Calçados, a Alpargatas, com 20 milhões RS$ esportes, 10,1 milhões segurança do trabalho e saúde ocupacional). Observou-se ainda que 44% das
empresas evidenciam informações de práticas sustentáveis junto a órgãos internacionais.
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RESUMO
Estudos recentes têm demonstrado que as práticas de Recursos Humanos podem gerar um impacto positivo sobre o Desempenho organizacional.
Este último pode ser considerado um construto multidimensional, que se refere à efetividade de uma organização no alcance dos resultados. Os
critérios de efetividade organizacional podem se caracterizar em termos de resultados de recursos humanos, organizacionais,
financeiros,contábeis e de mercado de capital. Ampliando-se, portanto, o conceito de desempenho organizacional para efetividade, pode-se
considerar a variável comprometimento como uma dimensão de desempenho organizacional (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). Diante do exposto, o
objetivo geral desta pesquisa foi analisar a relação entre as práticas de recursos humanos e o desempenho organizacional na Prefeitura de São
Gonçalo do Amarante, Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu: 1) Levantar a percepção dos servidores públicos sobre as Práticas de RH
adotadas; 2) Levantar a percepção dos servidores públicos quanto ao seu grau de comprometimento organizacional; 3) Avaliar a relação entre a
percepção sobre as práticas de RH e os resultados da percepção sobre o comprometimento. Foi utilizada uma abordagem de pesquisa
quantitativa, com aplicação da estratégia da Survey junto a 36 servidores, numa amostra não probabilística por conveniência. Os setores da
Prefeitura abrangidos pela pesquisa foram o de Recursos Humanos, Planejamento, Administração, Projetos, Infraestrutura, Divisão de Patrimônio,
e Transporte, cuja população total é de 48 servidores. Dessa forma, o número de pesquisados obtidos representa 75% do total do escopo
escolhido. O instrumento de pesquisa foi constituído pela Escala de Políticas e Práticas de Recursos Humanos – EPRRH, e pelas Escalas de
comprometimento organizacional Afetivo, Calculativo e Normativo, validados no Brasil. Os dados coletados foram analisados com uso da
estatística descritiva e análise de correlação de Pearson, utilizando-se o software SPSS 19.0. Os resultados da pesquisa revelaram que os
respondentes não percebem as políticas e práticas de Treinamento e Desenvolvimento, Condições de Trabalho, Avaliação de Desempenho, e
Remuneração/Recompensa. O risco inerente a esse resultado é a não adequação do colaborador ao trabalho, desmotivação e problemas relativos
ao alcance das metas e produtividade. Constatou-se também que predomina entre os colaboradores um baixo comprometimento organizacional,
havendo incerteza entre os colaboradores quanto ao seu vínculo afetivo e normativo com a organização. Predomina ainda a crença de que a saída
da empresa não lhes causaria grandes impactos em termos de perdas sociais, profissionais, de investimentos, nem de retribuições organizacionais.
Com relação à problemática da pesquisa, os resultados da análise de correlação de Pearson sugerem que melhorias relativas às práticas de
“Treinamento e Desenvolvimento”, “Condições de Trabalho” e “Envolvimento” contribuiriam para aumentar o comprometimento afetivo dos
servidores da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante-CE, tendo em vista a obtenção de um coeficiente de correlação moderado positivo,
significante a nível de 1%. O mesmo ocorre entre as dimensões de comprometimento normativo, e as dimensões de RH “Treinamento e
Desenvolvimento”, “Condições de Trabalho” e "Avaliação de Desempenho", ou seja, estes últimos fatores seriam imprescindíveis para que o
servidor sinta-se ligado à organização por um sentimento de obrigação e dever moral. Os resultados sugerem ainda que melhorias relativas às
políticas e práticas de remuneração e recompensa, contribuiriam para melhorar o comprometimento calculativo, pois obteve-se um coeficiente
significante a nível de 1%, apesar de fraco positivo.
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RESUMO
A Educação a Distância, modelo de ensino que está em ascensão a cada ano devido à características como flexibilidade de horários para os alunos,
menor custo para as instituições e um que pode ser considerado o mais importante que é a ausência de limitação geográfica, onde um estudante
no Brasil pode fazer um curso a distância ministrado por uma universidade na América do Norte ou na Europa. A evolução das Tecnologias da
Informação e Comunicação fizeram surgir um novo serviço, ou melhor, uma nova forma de oferecer esse serviço que é a Educação, sem fronteiras
e sem limites de capacidade produtiva para as instituições ofertantes de EaD, avaliando sob a ótica administrativa. Como objetivo geral do
presente artigo propôs conhecer as reações da aplicação curricular de disciplinas a distância nos alunos do 2º ao 4º semestre dos cursos de
Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário Estácio em Brasília/DF. Os objetivos específicos
estabelecidos foram: a) Mostrar as intenções dos estudantes para um curso exclusivamente a distância; b) identificar um perfil comum entre os
alunos na modalidade EaD; c) apresentar as razões para eventuais evasões nas disciplinas EaD. Além do levantamento bibliográfico acerca do atual
conhecimento referente ao tema, foi utilizado o método de pesquisa exploratório com um questionário para verificação das hipóteses criadas para
responder ao problema proposto no artigo. Três hipóteses foram criadas e apenas uma foi confirmada, que apresentou que mais 60% dos
entrevistados sentiram autonomia no processo de aprendizado, as outras que foram refutadas trouxe que mais de 30% se sentiram desmotivados
por falta de interação humana presencial e menos de 80% desejam realizar um curso de pós-graduação a distância. O aluno está preparado para
esse modelo de aprendizado? Cabe muita responsabilidade por parte do estudante, pois sua atuação vai ser determinante no processo de
aprendizagem a distância, como, disciplina, gerenciamento do tempo, manter a motivação, capacidade de pesquisar e pensar criticamente. No
sentido mais amplo, o aluno é responsável pela construção do seu conhecimento. E às instituições cabem serem criativas para desenvolver
ambientes virtuais atrativos e materiais autoinstrutivos, além da capacitação dos professores e tutores para realização satisfatória das atividades
on-line.
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RESUMO
O objetivo do trabalho é identificar os fatores que elevaram a rotatividade de pessoal de uma indústria de alimentos do Distrito Federal no
primeiro semestre de 2014.Um dos grandes desafios da área de recursos humanos na atualidade é reter e manter talentos nas organizações, para
tanto é necessário que as empresas conheçam e saibam lidar com o fenômeno da rotatividade de pessoal. Spector (2012) conceitua a rotatividade
de pessoal como o percentual de funcionários que pedem demissão em um determinado período, e que a rotatividade está relacionada com a
insatisfação no trabalho. Para Masiero (2009), os motivos que levam ao aumento do índice de rotatividade em uma organização estão
relacionados à insatisfação dos empregados com a remuneração, com as poucas oportunidades de crescimento profissional e com a insatisfação
dos colaboradores com a supervisão da empresa. Lacombe (2008) destaca que o aumento da rotatividade de pessoal é consequência de politicas
de pessoal mal elaborada e ineficientes, além do descontentamento dos empregados com a empresa e com a chefia. O tipo de pesquisa utilizado
neste trabalho foi o tipo descritivo que segundo Barros (2007) é o tipo de pesquisa em que não há interferência do pesquisador, apenas procura-se
saber a frequência com que determinado fenômeno ocorre. O universo estudado se constituiu de 320 colaboradores, que trabalhavam no setor de
produção desta empresa de alimentos, esses colaboradores saíram da empresa no período de janeiro à julho de 2014. O principal fator
identificado na pesquisa foi que os funcionários estavam insatisfeitos com a falta de reconhecimento profissional. Neste item a média de respostas
foi de 2,48, que significa que 49,60% dos respondentes estavam insatisfeitos com algum dos itens avaliados no questionário. A hipótese levantada
para este item foi: H1: Mais de 50% dos desligamentos estão relacionados com a falta de reconhecimento profissional, como o valor da média de
respostas se aproxima bastante do valor da hipótese levantada, pode-se concluir que a hipótese foi confirmada pela pesquisa realizada. A segunda
hipótese, H2: Mais 40% dos desligados estavam insatisfeitos com a politica de remuneração, que afirmava que os desligamentos estavam
relacionados com a insatisfação dos colaboradores com a politica de remuneração adotada pela empresa também foi confirmada. De acordo com
os resultados obtidos a média de respostas foi de 2,49 que equivale a 49,80% dos respondentes estavam insatisfeitos com a remuneração
recebida, principalmente com as desigualdades salariais que existiam entre colaboradores de uma mesma função. A terceira hipótese, H3: Mais de
50% dos desligados estavam insatisfeitos com a chefia, foi refutada, pois segundo os dados obtidos na pesquisa a média de respostas foi de 3,29
que equivale a 65,80% dos funcionários desligados satisfeitos com a liderança. A quarta hipótese, H4: Mais de 60% estavam insatisfeitos com o
ambiente de trabalho, também foi refutada, de acordo com os dados da pesquisa, a média de respostas, 2,79 que equivale a 55,8% dos
respondentes estavam insatisfeitos com algum item do questionário. Como o valor se aproximou bastante da hipótese levantada pode-se inferir
que alguns dos itens do ambiente de trabalho podem sim estar relacionados com os desligamentos destes colaboradores, principalmente o item
que avaliava sobre o excesso de trabalho, neste item praticamente todos os respondentes discordaram da afirmação de que não havia excesso de
trabalho em seus setores, ficando evidente que o excesso de trabalho pode ter sido um motivo para o pedido de demissão.
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RESUMO
Avaliar as expectativas de jovens num momento de tanta mudança é o elemento norteador deste trabalho. Nesse sentido o objetivo
deste trabalho foi identificar a expectativa dos alunos. A pesquisa foi definida como descritiva, pois procurou caracterizar o entendimento,
as expectativas e a visão dos acadêmicos. O tipo de investigação utilizado foi o método de pesquisa de campo, onde foi analisada a
percepção dos mesmos com base em elementos para explicar este fato. O universo da pesquisa teve como público alvo os estudantes do
Centro Universitário ESTÁCIO-FACITEC. A amostra foi definida pelo método da acessibilidade, totalizando 188 alunos. O instrumento para
coleta de dados foi feito através de um questionário com 16 perguntas, tendo sido o questionário dividido em sub-tópicos. Na primeira
parte foi avaliado o entendimento sobre Planejamento de Carreira voltado aos objetivos e metas, onde 90% afirmaram terem metas e
objetivos traçados sobre suas carreiras e 89% concordaram que escolheram uma carreira de acordo com seus interesses. Em relação a
conseguir planejar as metas profissionais para os próximos cinco anos, 69% concordam. Quanto a certeza da habilidade em obter o emprego
desejado 71% concordaram. É preciso dedicar parte do tempo para pensar no futuro e estabelecer ações nessa direção: nesta questão 67%
concordaram, onde 61% admitem dedicar parte do tempo para avaliar os pontos fortes (qualidades) e os pontos fracos (onde melhorar).
Esta referência faz compreender que os alunos estão á busca de identificação com aquilo que fazem ou que venham a fazer. Na segunda
parte foi avaliada a capacidade dos acadêmicos em relação à empregabilidade, sendo que 86% dos alunos afirmaram que conseguem ver
com clareza quais são suas possibilidades profissionais e onde querem chegar e 88% disseram reconhecer com facilidade suas capacidades e
limites. Na questão de estar sempre buscando informações sobre cursos e especializações, 71% concordaram, 67% discordaram que a
formação acadêmica é fundamental para o sucesso profissional, 95% concordaram que para uma carreira de sucesso é preciso saber
identificar as oportunidades no mercado de trabalho e 71% responderam que são atualizados quanto aos acontecimentos em suas áreas de
atuação. O resultado mostrou que os alunos estão procurando a qualificação profissional através do desenvolvimento de suas competências e
habilidades, e buscando conhecimento. Na última parte foi identificado as perspectivas dos acadêmicos no serviço público, sendo que
85% responderam que pretendem seguir carreira em suas áreas de formação. Na questão quanto a estarem sempre participando de
concursos públicos, 37% concordaram e 45% discordaram e 52% responderam que não dedicam parte de seu tempo pra estudar para
concursos públicos. No entanto, 60% consideram que o cargo público viabiliza maior estabilidade e melhores ganhos financeiros. Mostra que
para os acadêmicos a carreira pública representa mais que um emprego comum, que oferece segurança e confiabilidade, além de render
melhores ganhos financeiros e proporcionar estabilidade, mas que eles não veem como único caminho a seguir.
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RESUMO
A educação corporativa (UC) possibilita desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade com a finalidade de cumprir as
estratégias empresariais. Ela baseia-se em competências que interligam aprendizagem às necessidades estratégicas do negócio e tem origem na
necessidade do desenvolvimento dos processos de educação continuada os quais possam possibilitar o envolvimento da cadeia de produção a fim
de atingir as estratégias do negócio. Assim, o trabalho desenvolvido aborda o uso estratégico de uma ferramenta tecnológica como modalidade
de treinamento em EAD de uma Instituição de Ensino Superior, localizada em Fortaleza – CE, na qualificação dos colaboradores. O objetivo da
investigação foi verificar as vantagens do uso da LMS Webaula aplicada pela Universidade Corporativa na perspectiva do desenvolvimento das
competências e habilidades dos colaboradores treinados. De acordo com estudo realizado o LMS Learning Management System ou WebAula
(Learning Management System) é uma ferramenta de gerenciamento do aprendizado por meio da internet. O sistema auxilia os gestores a
simplificarem a administração dos programas de treinamento e ensino das organizações e propicia aos alunos o acesso ao conhecimento de forma
intuitiva e colaborativa. A ferramenta é líder no segmento e-Learning (Educação a Distância) no Brasil há mais de 10 anos. Todos os dias mais de
300.000 pessoas são treinadas. Essa ferramenta tem compatibilidade com as redes sociais, bem como, com os principais navegadores da internet
A coleta de dados realizou-se por meio de uma pesquisa de campo com caráter exploratório. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a
aplicação de questionário, com um conjunto de questões articuladas que se destinaram a obter informações escritas por parte dos sujeitos
pesquisados, a fim de conhecer suas opiniões sobre o assunto de presente estudo qualitativo e quantitativo. Observou-se na investigação que a
maioria dos colaboradores já reconhece os treinamentos ofertados como aplicações em suas práticas diárias. Além disso, apesar de se ter
mencionado a possibilidade de desvantagem, verificou-se que apenas 19% dos entrevistados ainda não tinham realizado cursos veiculados pela
webaula, fato que não se pôde caracterizar como desvantagem, pois eles estavam há pouco tempo na empresa.
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RESUMO
Este artigo realiza uma análise econômica e financeira das empresas, do setor de carnes e derivados do Brasil, que sofreram fusão/incorporação
em 2009, verificando os principais indicadores do período de 2010 a 2012.Com a percepção desse cenário, de alterações estruturais e do quadro
dessas empresas, o presente trabalho aborda a análise econômico-financeira da fusão empresarial ocorrida entre a Sadia e a Perdigão, formando
a BRF Foods, e das incorporações da Bertin pela JBS e da Seara pela Marfrig, todas do setor de carnes e derivados. O estudo considerou aspectos
referentes à rentabilidade, liquidez e estrutura de capital. A pesquisa é descritiva, exploratória, documental, qualitativa e quantitativa, e realiza um
estudo comparativo da situação das companhias a partir das demonstrações contábeis. Os resultados mostraram que a respeito dos Indicadores
de Rentabilidade, a JBS, com relação ao Giro do Ativo, foi a empresa que alcançou a melhor produtividade. No entanto, a JBS juntou-se à Marfrig
nos resultados negativos nos demais índices de Rentabilidade, haja vista que o gerenciamento dos custos e despesas destas empresas,
comprometeram o seu lucro líquido. A BRF, por sua vez, aparece como uma exceção neste indicador, mostrando equilíbrio em sua Rentabilidade,
ressalvados os resultados adquiridos no Giro do Ativo. Os resultados dos Indicadores de Liquidez, serviu para mostrar que a Marfrig foi a empresa
a apresentar índices de Liquidez que retratam um desequilíbrio entre seus os ativos e passivos. As empresas JBS e BRF exibem Indicadores de
Liquidez satisfatórios, porém, no que se refere à Liquidez Geral que deve ser tratada pelas empresas visando melhorias futuras na capacidade
delas liquidarem suas dívidas com maior facilidade e velocidade. No tocante a análise dos Indicadores de Estrutura de Capital, a Marfrig é a
empresa que apresenta uma condição preocupante, principalmente, no que se retrata no Endividamento Geral e no Endividamento Financeiro,
deixando transparecer sua extrema dependência do capital de terceiros. Ao contrário do apresentado pela Marfrig, a JBS e a BRF demonstraram
equilíbrio e controle em seus índices de endividamento. Com a conclusão das análises, pode-se observar a diferença de estratégias entre as
incorporações ocorridas pela Marfrig e pela JBS. De modo geral, pode-se perceber a necessidade de medidas corretivas na Marfrig visando à
redução do endividamento, e o equilíbrio entre seus direitos realizáveis e suas exigibilidades em busca de melhoramentos para geração de lucro
líquido satisfatório. A JBS aponta melhoramento a cada período mostrando conseguir sanar suas deficiências a cada exercício e a BRF espelha bom
gerenciamento e controle de suas atividades, mas demonstrou pequena redução em alguns indicadores, o que merece ser observado para ser
mantida esta harmonia. Este trabalho trouxe como maiores desafios: a seleção de empresas do mesmo setor que vivenciassem a mesma
estratégia e no mesmo período, o estudo das extensas demonstrações contábeis e a seleção da melhor doutrina na elaboração dos indicadores,
visto a diferença do posicionamento de alguns dos autores a respeito dos indicadores. Em fim, observando a amplitude que o tema demonstra,
sugere-se que outros estudos, a respeito das análises econômico-financeiras comparando o desempenho de fusões entre empresas de setores
diferentes a fim de avaliar os seus benefícios.
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RESUMO
O setor de construção civil é um dos mais representativos na economia nacional. A economia é quem impulsiona o crescimento das empresas,
porém, se não houver uma administração que consiga fazer com que a empresa se desenvolva de acordo com o cenário econômico,
provavelmente, a empresa em questão não terá o mesmo sucesso das demais. Tendo em vista tamanha representatividade do setor mencionado
no contexto econômico nacional, é importante dar ênfase nos estudos relacionados aos indicadores econômicos e financeiros utilizados para
tomada de decisão. A utilização de apenas um índice isolado de outros complementares não fornece elementos suficientes para uma conclusão
satisfatória, pois dificilmente contribuirá com informações relevantes. Além disso, o uso de um conjunto de índices complementares terá um
resultado final satisfatório caso seja efetuada uma comparação temporal e setorial. A gama de indicadores utilizados para a análise é extensa, mas
se pode observar que existe correlação entre alguns deles. Por meio da metodologia e técnica da análise fatorial é possível reduzir o número de
variáveis originais em um conjunto menor de fatores sem perder informações, facilitando, portanto, a tomada de decisão do usuário. O presente
trabalho visa apresentar quais são os principais indicadores econômicos e financeiros propostos por meio da metodologia de três autores
diferentes – Assaf Neto (2007) (13 indicadores), Matarazzo (2010) (17 indicadores) e Gitman (2004) (11 indicadores) - e que subsidiam uma análise
com bom desempenho por meio da técnica da análise fatorial. Logo, a pesquisa contou com um total de 41 indicadores calculados para o período
2009 a 2013. A população deste estudo se refere à 8 empresas de construção civil com capital aberto negociadas na BM&FBovespa,
especificamente no índice IBrX-100. Por meio da análise fatorial, verificou-se quais indicadores se relacionam entre si e, posteriormente, reduziu o
número de variáveis, evidenciando quais obtiveram o melhor desempenho e, por consequência, mantendo a qualidade das informações. O
resultado da análise com apenas uma rodada de testes (todos foram significativos de acordo com o teste KMO – próprio da análise fatorial)
apontou que os indicadores propostos por Assaf Neto (2007) apresentaram o melhor resultado, pois são responsáveis por explicar 88,71% de toda
a variação nos indicadores, contemplando 4 componentes e 11 variáveis; já os propostos por Matarazzo (2010) apresentaram 3 componentes
contendo 7 variáveis e com um poder explicativo de 86,35%; por fim, os indicadores de Gitman (2004) apresentaram 5 componentes e 15
variáveis, com poder explicativo de 87% da variância total. Posteriormente, em outra etapa, forçou-se a eliminação de alguns indicadores
(conforme metodologia da análise fatorial) e o resultado mostrou que os indicadores de Gitman (2004) obtiveram um melhor poder explicativo,
pois com 2 componentes contendo 9 variáveis, foi possível explicar 92,54% de toda a variação; os indicadores de Assaf Neto (2007), por sua vez,
explicaram 90,04% da variância total com 3 componentes; finalmente, os de Matarazzo (2010) esclareceram 90,97%, apresentando 2
componentes com 7 indicadores. Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se que os indicadores mais relevantes apontados pela
análise fatorial (dos três autores) sejam disponibilizados para os usuários da informação e que esses, por meio de entrevista ou testes, possam
fornecer informações concretas para saber se a redução dos números de indicadores realmente proporciona uma análise eficiente de acordo com
o objetivo da análise.
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RESUMO
Os governos utilizam-se de diversas ferramentas para estimular os setores estratégicos da economia sendouma das principais a criação e a
implementação de incentivos fiscais. Cesnik (2012) descreve que os incentivos fiscais são soluções criadas pelos governos para estimular
determinados setores de interesse estratégico da economia e assume papel fundamental no desenvolvimento das atividades culturais. O objetivo
geral do presente trabalho é expor os projetos captados através da Lei Rouanet nas cinco regiões do Brasil, comparando os incentivos recebidos
pela região Nordeste e região Sudeste. A metodologia qualitativa, bibliográfica e descritiva adotada baseia-se em um estudo no qual foi realizada
uma demonstração dos dados relativos à Lei Rouanet extraídos do site do Ministério da Cultura de todas as regiões do Brasil, bem como uma
comparação entre as regiões Nordeste e Sudeste. As leis de incentivos fiscais destinadas à área cultural existem com o intuito de estimular as
empresas a destinar uma parcela de seus recursos próprios no apoio a projetos culturais e é nítida a grande concentração de projetos na região
Sudeste do Brasil, com cerca de 65%, enquanto a região Nordeste, por sua vez, fica com uma parcela entre 7% e 8% . A pesquisa classificou os
tipos de projetos culturais da região Nordeste, especificando as áreas que possuem maior investimento no Estado do Ceará, do montante nacional
e as áreas que se destacam em captação de investimentos : música, artes cênicas e artes integradas. Corrobora com os achados Santos (2013), ao
afirmar que a Lei Rouanet estabelece a proteção, a divulgação e a valorização das manifestações culturais no Brasil. Seu propósito é o de educar as
pessoas e as empresas para investirem na cultura com a finalidade de desenvolver a economia e a cultura nacional. Constata-se que os benefícios
concedidos pela Lei Rouanet proporcionam o alcance de recursos para setores econômicos e sociais, cujo desenvolvimento dos setores depende
muito de investimentos e financiamentos públicos, aliados, contudo, ao interesse da iniciativa privada.
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RESUMO
Os indicadores funcionam de maneira a esmiuçar o mercado externo e interno das organizações com a finalidade de auxiliar o gestor na tomada
de decisão. Estas ações, fundamentadas em indicadores, podem diminuir os riscos organizacionais, podendo criar as condições para um cenário no
qual seja possível minimizar os custos operacionais e maximizar os lucros. Desta forma, esta pesquisa objetivou investigar a importância dos
indicadores demográficos e financeiros dos Recursos Humanos (RH), frente ao processo de tomada de decisão dentro das organizações
empresariais. O esboço metodológico enquadra-se em uma pesquisa descritiva, pois tem por objetivo relatar as características de determinada
população ou fenômeno. A coleta de dados foi desenvolvida a partir de um questionário estruturado com 13 questões, o qual foi aplicado a alunos
do curso de Recursos Humanos (RH) e com profissionais que atuam nesta área. A forma de contato da pesquisa foi online através da ferramenta
googledocs. A análise das respostas foi desenvolvida a partir das habilidades e do entendimento apresentado pelos sujeitos da pesquisa em
relação aos termos costumeiramente usados em RH, e pela percepção da importância dos mesmos para o processo de tomada de decisão. Foram
entrevistadas 24 pessoas, entre 15 e 45 anos, de ambos os sexos. Foi observado que 87% dos entrevistados possuem conhecimento do que são
dados numéricos e que a maioria atribui aos mesmos, grande relevância. Outro dado pesquisado foram as métricas de avaliação que auxiliam na
qualificação da mão-de-obra, no qual 52% apontaram a força de trabalho como a métrica mais importante para esse fim. Foi sondado também se
os profissionais de RH sabem utilizar os dados quantitativos para a melhoria de sua atuação. Percebeu-se que uma boa parte dos entrevistados,
43,48% identificou os dados quantitativos como uma importante métrica, mas não sabem aplicá-las de forma correta. Os 24 entrevistados, foram
unânimes em concordar que a motivação dos empregados é um dos principais fatores para o aumento da produtividade e 96 % dos entrevistados
concordaram que o gestor deve motivar seus funcionários, visando um melhor desempenho da organização. Sendo assim, conclui-se que diante
dos dados apresentados é possível perceber a necessidade de criar programas de formação contínua para os profissionais da área de RH, tendo em
vista que estes profissionais dentro do ambiente organizacional são peças-chave na elaboração do planejamento estratégico das empresa,visto
que podem fornecer métricas importantes para o sucesso empresarial.
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RESUMO
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro possui dentre suas atribuições a missão de proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico, cultural e
ecológico do município e oferecer apoio ao turista nacional e estrangeiro. A missão de proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural,
ecológico e paisagístico do Município e, auxiliar órgãos oficiais de preservação nas ações contra crimes ao meio ambiente foi delegada ao
Grupamento Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GDA), que hoje conta com duas Patrulhas Ambientais, com
sedes no Centro e na Zona Oeste da Cidade e são responsáveis pelo resgate de animais silvestres em todo município. O objetivo do presente
projeto é pesquisar as ações das Patrulhas Ambientais do GDA, mais especificamente sobre o resgate e a destinação final dada aos amimais
resgatados nos anos de 2013 e 2014. Diante de um estudo de cunho qualitativo e quantitativo e com viés exploratório, para alcançar os objetivos
propostos foram percorridas as seguintes etapas: o trabalho de gabinete que consistiu no levantamento de material bibliográfico que possibilitará
uma visão panorâmica sobre Segurança Pública e o papel das Guardas Municipais para defesa do meio ambiente. O Trabalho de campo consistiu
em entrevistas abertas com gerentes, coordenadores e guardas que trabalharam na Patrulha Ambiental bem como na coleta de dados
diretamente na administração do GDA e na coordenação do CRAS da UNESA. Hoje o GDA, via Patrulha Ambiental, consolida-se, na Cidade do Rio
de Janeiro, como o órgão público voltado para defesa ambiental que promove a maior quantidade de resgates de animais silvestres, tendo como
fonte de receptora de solicitações a central 1746 da prefeitura. A Patrulha Ambiental executou, em 2013, 567 e, em 2014, 713 resgates de animais
silvestres de pequeno e médio porte, atuando mesmo em momentos em que não possuía os meios adequados para operar. Com o fechamento do
Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA (CETAS) no Município de Seropédica, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da
Faculdade de Veterinária e Ciências Biológicas da UNESA (CRAS) em Vargem Pequena tornou-se o cento de referência para o acolhimento e
tratamento de animais silvestres na Cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações prestadas pelo Coordenador do CRAS, cerca de 70% dos
animais destinados para a instituição em 2013 foram encaminhados pela Patrulha Ambiental. Esta parceria é difundida na mídia e já rendeu muitas
matérias em jornais, internet e programas de televisão. Visando a melhoria qualitativa dos resgates feitos pela Patrulha Ambiental a instituição
promoveu curso gratuito de capacitação para seus 46 componentes. Pode-se afirmar que existe uma parceria, ainda informal, que é muito
relevante e auxilia a preservação de espécies no Município do Rio de Janeiro e, consequentemente, promove o fortalecimento tanto do GDA, via
Patrulhas Ambientais, quanto da Faculdade de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas da UNESA.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre os serviços de alimentos e bebidas nos hospitais, assunto este ainda pouco explorado. A gastronomia
pode influenciar várias áreas de atuação, desde unidades de alimentação e nutrição (UAN) industriais, hotéis, SPAs, restaurantes, serviços de
catering e até mesmo as UAN hospitalares. As unidades hospitalares sempre foram avaliadas como fornecedoras de uma refeição monótona, sem
sabor e de odor desagradável. Atualmente, percebe-se que alguns hospitais querem transformar essa imagem, deixando de ser um espaço de
doenças para se transformar em um ambiente de saúde. O presente estudo se propôs a identificar e comparar como os conceitos e serviços
presentes na hotelaria, como exemplo, os serviços de quarto, recepção, restaurantes, estão sendo adaptados à área hospitalar, nas estruturas e
serviços relacionados ao setor de alimentos e bebidas em hospitais privados de Fortaleza no ano de 2010. Buscou-se verificar de que forma esses
elementos inerentes à hotelaria foram inseridos no setor de alimentos e bebidas dos hospitais localizados em Fortaleza e quais são os benefícios
advindos dessa implantação. O estudo foi realizado por meio de observações e acompanhamento das atividades dos restaurantes hospitalares,
além de entrevistas não estruturadas com as nutricionistas e os gerentes dos hospitais e a aplicação de questionário estruturado aos
trabalhadores. Os questionamentos visaram à obtenção de uma avaliação qualitativa do cardápio e das estruturas oferecidas nos restaurantes
hospitalares que serviram de base para a pesquisa. Depois de observadas a norma regulamentadora existentes nesses ambientes identificou-se,
nos dois restaurantes hospitalares, fatores de satisfação entre os clientes quanto aos serviços oferecidos, mas em relação à estrutura oferecida por
um desses restaurantes hospitalares não estava adequada as regras básicas de higiene. Foram dadas sugestões como implantação das normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cursos de reciclagem na área de Boas Práticas de Alimentação para os funcionários com o intuito de
contribuir para a melhoria dos serviços de alimentação nestes hospitais.
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RESUMO
A discussão sobre o termo “Hotel Design” e a possibilidade de sua conceituação foram à premissa desta pesquisa. Diante disso, resolveu-se
investigar de que forma o setor turístico, particularmente o setor hoteleiro, tem encarado a questão deste tipo de meio de hospedagem. Esse
artigo apresenta um estudo sobre este termo, com ênfase nos hotéis do Brasil. Como objeto desta pesquisa procurou-se, por meio do estudo de
caso do primeiro hotel da cidade do Rio de Janeiro a utilizar o termo Hotel Design - Rio Design Hotel, apontar peculiaridades que existem neste
hotel a fim de propiciar um melhor entendimento do que poderia ser a definição de Hotel Design no Brasil. Dessa forma, o trabalho teve como
objetivo final contribuir para a conceituação desse segmento, visto que não há classificação oficial nacional e internacional para a denominação
“Hotel Design” identificando características básicas para que um empreendimento possa ser conceituado como Hotel Design, através do estudo da
prática deste tipo de empreendimento na cidade do Rio de Janeiro. No entanto é importante esclarecer que esta pesquisa não possui a pretensão
de ser conclusiva no conceito de Hotel Design. Para tanto, os objetivos específicos desta pesquisa são: abordar o histórico do Hotel Design;
apontar os principais nomes do segmento de Hotéis Design; conceituar o design e o relacionar com o mercado hoteleiro; demonstrar diferenças
entre os Hotéis Design e os Hotéis Boutique; analisar a proposta deste tipo de hotel internacionalmente e nacionalmente para se aproximar de um
conceito de Hotel Design; pesquisar Hotéis Design no mundo, no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro e realizar um estudo de caso do Rio Design
Hotel. Metodologicamente esta pesquisa de caráter exploratório utilizou como procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica para
comprovar o papel do design nessa área, conceituando-o e relacionando-o a hotelaria, através do levantamento de livros, revistas, artigos,
dissertações e periódicos relacionados a design e hotelaria relacionados à área, a fim de abordar um histórico da hotelaria e a influência da
arquitetura para os meios de hospedagem. Posteriormente, foi realizado o método de pesquisa, estudo de caso. Desse modo, foi feita uma
entrevista estruturada embasada num roteiro de 18 questões contendo informações referentes à hotelaria, turismo e ao conceito “Hotel Design”
com o principal gestor do Rio Design Hotel, com o objetivo de obter informações sobre as variáveis que participam da investigação. Por fim, as
informações adquiridas por meio das ferramentas citadas foram analisadas, tabuladas e apontadas neste trabalho. Visto que o principal objetivo
deste estudo foi contribuir para o esclarecimento da definição das características do conceito “Hotel Design”, apresentando as particularidades
encontradas nesse tipo de hotel, o trabalho revelou que o design se desenvolveu na hotelaria, até chegar aos atuais hotéis design, que possuem
características próprias, porém por não haver uma classificação oficial, se fundem com o Hotel Boutique, outro segmento hoteleiro que também
não possui um conceito oficial, no entanto não foi o objetivo deste trabalho discutir mais afundo sobre o Hotel Boutique. Ao término deste
trabalho, foi perceptível notar que a arquitetura e áreas afins, estão totalmente envolvidas com este segmento. A arquitetura contemporânea, por
exemplo, é um diferencial do hotel design, no qual utiliza a tecnologia como aliada ao design, levando conforto e comodidade aos hóspedes, de
maneira diferenciada. Ficou evidente, através desta pesquisa, que as principais características do Hotel Design são: Arquitetura e design de
interiores assinados por renomados arquitetos, designers e/ou decoradores, no qual o design é evidenciado através dos seus elementos, como as
texturas, formas, linhas, luzes e cores, serviços exclusivos e atendimento personalizado. Além de possuir um conceito gastronômico, com
peculiaridades especiais.
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RESUMO

O humor possui função crítica. Bahktin (2000) enfatiza que o riso é a forma de expressão da verdade sobre o mundo. Segundo Bergson (1983),
para fazer rir, a piada precisa estar intimamente ligada ao momento em que é colocada. A partir disso, a significação social passa a ser importante
e em muitas situações assume função de protesto. Construir o risível engloba não apenas apontar o que há de disforme no padrão até então
apresentado, mas o que pode ser apontado como falha, inadequação e exagero (COMPARATO, 2009). A política sempre foi tema frequente no
humor. Desde a Grécia antiga, com suas representações caricatas de personagens, a administração, ou mais amplamente, a organização pública
busca no humor a forma de representação mais crítica. Daí, Bremmer e Roodenburg (2000) colocarem que a melhor descrição de um período
histórico e de suas mudanças é dada pelas suas ilustrações humorísticas. Atualmente, as representações mais fortes se dão pela internet, dada a
liberdade de retorno e criação dessa mídia, algo que a TV não apresenta (SODRÉ, 2002). O presente trabalho buscou analisar as ações midiáticas
que norteiam as relações entre política e humor. Para isso analisou o episódio “Deputado” da websérie humorística Porta dos Fundos. Publicado
em agosto de 2013, no canal da série no Youtube, o episódio ilustra uma reunião de um deputado e seus assessores buscando assuntos polêmicos
e que gerem mídia espontânea. Temas como homossexualismo, funk, negros, religião e nazismo são colocados como formas de reavivar e manterse como centro nas conversas das redes sociais e consequentemente em outras mídias que ali se norteiam. Este estudo se justifica por apontar
como uma produção humorística da internet ilustra fatos e satiriza principalmente a relação entre mídia e política. Com uso de claras referências
de personalidades políticas daquele momento – como Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, ambos do Superior Tribunal de Justiça e
participantes do julgamento do mensalão – e outras mais ligadas a sátiras da internet, como Marco Feliciano, do qual internautas abordam de
forma irônica por realizar procedimentos estéticos e ao mesmo tempo posicionar-se contra a causa dos homossexuais. Para abordar a relação
entre a mídia e o campo político, foram utilizados os referenciais teóricos de Maria Helena Weber (2009), Luis Felipe Miguel (2002) e Wilson
Gomes (2004). Já para as questões do humor e do risível, fez-se como base nas publicações de Henri Bergson (1983), Mikhail Bahktin (2000) que
explicam sua criação. Jan Bremmer e Herman Roodenburg (2000) nos trazem o humor como processo cultural e histórico, presente em todos os
momentos. Já Doc Comparato (2009) apresenta o roteiro para construção do humor audiovisual, enquanto Muniz Sodré (2002) nos dá o grotesco
como característica estética da arte. Ainda em construção, este estudo parte do pressuposto que a visibilidade do ator político está intimamente
ligada à esfera midiática, em uma relação de interdependência que se intensificou ao longo das épocas. A mídia espontânea, ou buzz marketing
(Andrade, Mazzon e Katz, 2006) tornou-se grande aliado para manutenção dessa dependência. Graças ao retorno imediato e a facilidade na
medição do impacto em seus eleitores, muitos políticos, conforme retratou o episódio, tem utilizado a mídia para a construção do que Bourdieu
(1990) denominou de capital político. É visível também que as produções humorísticas da internet tem se aproveitado de temas já tratados em
outros meios, seguindo o que Silva (2011) chama de agendamento intermediático. A construção da imagem positiva do personagem político se
torna obrigatória, como mostrado na cena do vídeo, em que o deputado prefere cuidar da aparência e se preparar para eventuais aparições
públicas ao invés de trabalhar. No caso analisado, a necessidade de pautar a mídia torna-se mais importante que a própria relação com aliados
políticos.
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RESUMO
Recentemente, o segmento da terceira idade tem sido alvo de investimentos tanto do setor público e, principalmente do privado. O
envelhecimento da população e a melhoria da qualidade de vida tem trazido para o mercado consumidor um público com faixa etária maior e com
potencial de gastos ainda maiores, constituindo-se um público-alvo rentável para as organizações. Dessa forma, no intuito de contribuir no
levantamento do perfil socioeconômico da terceira idade, bem como estudar o comportamento desse público, esta pesquisa foi realizada. Os
objetivos específicos foram: a) identificar o perfil da terceira idade quanto à renda, idade, sexo e ocupação b) Levantar o perfil financeiro para
poupança; c) levantar o estilo de vida predominante a partir da escala VALS (Values and Lifestyles); d) identificar hábitos de vida em relação ao uso
do computador; e) identificar hábitos comportamentais em relação ao uso do tempo com lazer, esporte e entretenimento; f) fazer uma descrição
completa do perfil para analisar o comportamento desse segmento. A metodologia classifica-se como conclusiva descritiva, com o uso do método
survey. Uma amostra de 141 respondentes foi consultada em outubro de 2014, em um universo de 295 alunos do curso da maturidade do Centro
Universitário Estácio de Belo Horizonte. A partir da análise dos resultados da amostra verificou-se o seguinte perfil predominante: sexo feminino
(92%); faixa etária de 61 anos ou mais (88%); aposentados (73%); renda familiar bruta de mais de R$ 5760,01 (50%). Em relação ao uso do
computador, 78% dos entrevistados usam o computador com frequência. O que mais utilizam no computador é a Rede Social (57%), seguido do
Youtube (33%). No que se refere ao estilo de vida, predominou na amostra o estilo de vida “satisfeito” (59%), ou seja, pessoas maduras, contentes,
reflexivas, que dão preferência à durabilidade e ao valor dos produtos. Em segundo lugar, foi apontado o estilo “executor“ com 43% das respostas,
isto é, um estilo de vida caracterizado por pessoas práticas, auto-suficientes, tradicionais, orientados para a família. Quanto ao lazer, esporte e
entretenimento, 86% responderam que viajam com frequência; 55% responderam que pertencem a algum grupo (voluntariado, igreja, instituição
de ensino e outros); praticam atividade física, sendo que 50% fazem caminhada e 38% frequentam academia. Referente ao gasto do tempo a
predominância foi com viagens (67%); cinema (55%); grupos de maturidade (47%). Referente ao percentual de economia do orçamento, 39% dos
respondentes conseguem economizar de 1 a 20% do orçamento por mês. Os resultados alcançados permitiram atingir aos objetivos propostos.
Fica evidente, pelos resultados, que as estratégias das organizações precisam se adequar a um perfil de consumidor da terceira idade que consome
cada vez mais produtos e serviços de informática e que usa cada vez mais as redes sociais. Nesse ponto, segue uma recomendação gerencial, de
estreitamento e aprofundamento do relacionamento da empresa com os clientes desse segmento por meio das redes sociais, direcionando
propagandas e também interagindo por meio desse canal. Outras estratégias que as organizações precisam se valer para atrair esses consumidores
abrangem uma ênfase nos serviços e produtos do setor de turismo e viagens; entretenimento e lazer, uma vez que esses consumidores gastam
uma fatia maior do seu tempo e dinheiro nessas áreas. Concernente ao esporte sugere-se que as academias adotem programas de exercícios
voltados para saúde e bem estar da terceira idade. Quanto ao desenvolvimento de produtos e serviços para maturidade, tomando como base os
estilos de vida predominantes apontados no estudo, a recomendação gerencial é enfatizar na comunicação empresarial a durabilidade e valor dos
produtos, também a praticidade dos produtos e serviços. A comunicação da empresa também deve ter um apelo para a tradição, família e grupos
sociais, como levantado pela pesquisa.
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RESUMO
O processo de inovação tecnológica envolve, além dos custos da inovação, a integração de várias funções da empresa e de atores externos, sendo
permeado por leis e políticas regidas pelo governo, com os quais a empresa interage. Nesse cenário, as incubadoras de empresas se destacam e
exercem papel fundamental, possibilitando a transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo, através de suporte técnico,
gerencial e formação complementar do empreendedor. Assim, o objetivo deste estudo é identificar até que ponto o suporte oferecido pela
incubadora de base tecnológica da COPPE/UFRJ é percebido da mesma forma pela gerência da incubadora e por empresários de empresas
residentes que efetivamente tenham introduzido produtos ou serviços inovadores no mercado. Para alcançar o objetivo deste trabalho, o presente
estudo foi elaborado a partir de uma abordagem qualitativa, através de pesquisa de caráter descritivo, envolvendo pesquisa bibliográfica e de
campo, e foi construído a partir de um estudo de caso abrangendo a aplicação de questionário virtual e entrevistas semiestruturadas junto às
gerentes da incubadora e quatro empresários de empresas incubadas residentes. Os resultados apontaram que o principal motivo para a
incubação foi a necessidade de buscar apoio, amadurecimento e capacitação em gestão de negócios. A pesquisa mostrou ainda que, dentre as
empresas pesquisadas, todas são da área de serviços, e nove inovações foram efetivamente introduzidas no mercado. Os dados coletados
demonstraram que os dois grupos têm percepções semelhantes em algumas situações, como em relação à intensidade de uso de alguns itens da
infraestrutura e serviços adicionais, como salas privativas, estacionamento, rede de computadores, acesso à Internet, telefonia IP e segurança. A
influência da assessoria de marketing e da principal oportunidade de capacitação oferecida, além da ajuda na busca de fontes públicas de
financiamento, também podem ser citadas. Todos os empresários entrevistados reconheceram a importância da incubadora e que possivelmente
seria um desafio começar sem o suporte oferecido.
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RESUMO
O artigo busca apresentar um modelo de apreçamento no mercado de fundos de investimentos imobiliários (FII) no mercado nacional. A avaliação
é realizada nas cotas seniores de determinado FII no Brasil. Cabe ressaltar que trabalho se refere à um FII de desenvolvimento imobiliário, ou seja,
um fundo que busca auferir renda com a construção e venda de imóveis.O modelo utilizado foi a metodologia da árvore binomial de opções
compostas, desenvolvido por Freund (2013) para a avaliação de cotas seniores, mezanino e subordinadas de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC). A ideia é introduzir uma metodologia de ativos ligados à área de risco de crédito na avaliação de FII, valendo )a pena ressaltar
que a modelagem implementada utiliza diversos fatores que influenciam no apreçamento dessas classes de cotas, tais como nível de
subordinação, volatilidade, taxas de juros, taxas de inadimplência, prazo de duração do fundo, bem como características relacionadas ao fluxo de
caixa das amortizações. A relevância do trabalho está ligada ao forte crescimento do mercado de FII nos período de 2008 a 2014, assim como a
questão para gestores, investidores e reguladores, já que necessitam saber quanto vale esse tipo de investimento, para que possam tomar
medidas com vistas ao cumprimento do seus objetivos específicos. Vale ressaltar que nos EUA, o mercado de REIT (Real Estate Investment Trusts)
funciona desde 1960 e com grande volume de negócios. Tal fato colabora para a relevância do trabalho. Os valores gerados pelo modelo de
apreçamento para as cotas seniores do FII em análise são próximos e levemente abaixo dos valores contábeis antes da dedução da remuneração a
ser paga às cotas. Essa discrepância pode ter decorrido do fato do valor das cotas no mercado secundário não refletir de maneira precisa a
qualidade e o preço dos ativos imobiliários nas carteiras, possuindo, contudo, forte correlação com os rendimentos distribuídos, que à época,
eram superiores aos cupons pagos por títulos públicos. O nível da volatilidade percebida pelos cotistas seniores no momento da emissão das cotas
foi elevado. Nessa variável está incluído o risco de taxa de juros, bem como os riscos inerentes ao investimento no próprio fundo, tais como o risco
de liquidez das cotas e o risco de atraso na conclusão das obras. No que toca à volatilidade usada no modelo de apreçamento foi determinado por
meio de volatilidade implícita, calculada na data de emissão das cotas, cujo valor foi mantido constante ao longo de toda a vida do fundo. Concluise que à medida que o tempo passa, a qualidade dos ativos securitizados vai se revelando e, assim, as avaliações de crédito na emissão tendem a
melhorar na média ao longo do tempo, com a velocidade da melhoria sendo negativamente relacionada com a qualidade com que o ativo
securitizado é percebido na época da emissão.
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RESUMO
O Brasil, apesar de ser uma economia relativamente fechada, apresenta um progresso nas exportações e importações, a qual revela grande
importância para o crescimento econômico atual. São inúmeras as decisões empresariais que podem ser tomadas a partir de dados relacionados
às exportações e importações. Desta forma, este trabalho de pesquisa propõe apresentar dados de comércio exterior entre os Estados Unidos e
Brasil e relacioná-los com os dados de Pernambuco, para que seja possível analisar a influência desses números no planejamento estratégico
empresarial. Desta forma, esta pesquisa objetivou analisar a influência dos dados de importação e exportação no processo de tomada de decisões.
O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tem por objetivo relatar as características de determinada população ou fenômeno, ou
então, o estabelecimento de relação entre variáveis. A coleta de dados foi realizada a partir da ferramenta computacional AliceWeb (Sistema de
Análise das Informações de Comércio Exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior). Este sistema utiliza dados comuns com a base do SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior). Sendo assim, apresentam-se
alguns resultados das análises. Segundo os dados brasileiros, de 2009 a 2013, As importações dos EUA para o Brasil avançaram 79,73%, totalizando
cerca US$ 36 bilhões, o valor não inclui serviços – dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Porém, houve uma queda de 7,67% no ano de 2013. O estado de Pernambuco vem se destacando nas importações, finalizando em 2013 com US$
2,18 bilhões, o qual representa um aumento de 82,19% quando comparado ao ano anterior. Este crescimento representa a maior variação
percentual em relação ao ano de 2009. Ou seja, se para o Brasil, ter os EUA como parceiro comercial é importante, levando em consideração a
meta a ser realizada para o nosso país, no qual apresentou um crescimento de 70,23% no comércio entre esses dois países, para Pernambuco é
ainda mais importante esta parceria, pois obteve um crescimento superior. Os dados coletados e analisados a partir do sistema AliceWeb podem
ser um instrumento de grande importância para processo de tomada de decisões gerencial tanto para governos quanto para empresas que atuam,
ou desejam atuar, no comércio exterior.
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RESUMO
O comportamento do consumidor de turismo muda e sempre surgem novas motivações de viagens e expectativas. Essas tendências de consumo
são oportunidades de valorizar a diversidade e as particularidades do Brasil. A infraestrutura básica de apoio ao turismo náutico se resume em três
estruturas essenciais para a prática de qualquer evento náutico. Estas estruturas são as marinas, as garagens náuticas e os portos turísticos
(MTUR,2010). A presente pesquisa trata de um tipo especial de turismo, o turismo náutico, mais especificamente o turismo náutico de recreio e
esportes. O objetivo geral do trabalho é oferecer um panorama do turismo náutico em Brasília destacando as diferentes opiniões sobre a
importância do evento F1H2O. Dentre os objetivos específicos que o trabalho visa alcançar estão: a) verificar de que maneira acontece o evento;
b) analisar a capacidade da infraestrutura náutica de Brasília; c) compreender o fenômeno do turismo náutico em Brasília e, por fim, d) entender
de que maneira a F1H2O pode impactar o turismo local. Metodologicamente, o estudo baseou-se em uma pesquisa qualitativa, que incluiu a
realização de entrevistas e a aplicação de questionários. Justifica-se a realização da pesquisa por expor um panorama do turismo náutico na
Capital Federal, vislumbrando possíveis oportunidades de desenvolvimento do turismo local e regional por meio esporte náutico profissional, além
da escassez de produções acadêmicas sobre o assunto. A atração e apoio a eventos internacionais, quando bem planejados, além de destacar em
reportagens o potencial do destino para o Turismo Náutico, podem ainda atuar como forte fomentador de negócios junto à indústria nacional. O
evento da F1H2O em Brasília mobilizou mais de 100 jornalistas, rendeu noticiários em televisões de vários países do mundo, reportagens em
diversos jornais e milhares de acessos ao site eletrônico do evento. A pesquisa pode revelar que houve falta de planejamento para o evento e que
assim pode-se ter perdido a oportunidade de incluir Brasília como etapa anual da F1H2O, já que os organizadores do evento somaram um prejuízo
de mais de R$ 1,5 milhão, segundo o presidente da FNB, Roberto Rener (2014). Mostrou também que é necessário melhorar a divulgação do
calendário de esportes náuticos de Brasília tornando-a meio de promoção do esporte e do turismo de esportes náuticos. Para o desenvolvimento
do turismo náutico na cidade, eventos como o F1H2O podem sim contribuir de forma significativa para fomentar as atividades náuticas e o
turismo, mas precisam ser mais bem planejados e estruturados. Precisam ser profissionais e eficientes, sem atrasos e sem prejuízos. Ademais, são
necessários investimentos em infraestrutura náutica, principalmente no tocante a vagas náuticas nas marinas e clubes da cidade. Os dados da
pesquisa mostram que 38% dos participantes se preocupam com a divulgação dos eventos e consideram que os campeonatos poderiam ser bem
melhor explorados. Conclui-se também, considerando a análise dos dados da pesquisa, que é de fundamental importância que a Capitania dos
Portos regule e fixe limites para a circulação de lanchas no Lago Paranoá, no intuito de garantir a segurança da navegação e o fluxo ideal de
embarcações no Lago.
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RESUMO
Em função do crescimento do fenômeno turístico, o setor de hotelaria está vivendo um período de expansão no Brasil e no mundo. Nesse cenário,
a gestão hoteleira eficiente é imprescindível para o sucesso do estabelecimento. Gerir pessoas é um desafio que o Departamento de Gestão de
Pessoas enfrenta. Para Castelli (2003, p. 493), gerir recursos humanos é uma tarefa inerente a todas as chefias e gerências de áreas, educar e
treinar pessoa não é mais, pois, uma tarefa exclusiva de uma área. A presente pesquisa propôs a seguinte questão-problema: Como o
departamento de gestão de pessoas contribui para a hotelaria e consequentemente para o turismo? O objetivo geral do presente artigo é analisar
a relevância do departamento de gestão de pessoas para o desenvolvimento da hotelaria. Os objetivos específicos são: a) verificar as principais
mudanças do departamento de Recursos Humanos para o de Gestão de Pessoas na hotelaria; b) analisar a importância do departamento de
gestão de pessoas do hotel Manhattan Plaza e c) compreender a maneira que o departamento trabalha a motivação de seus colaboradores. A
metodologia utilizada no presente trabalho é composta por um estudo de caso no hotel Manhattan Plaza, pesquisa qualitativa, pesquisa
bibliográfica contendo fontes primárias e secundárias, utilizando-se de entrevistas e questionários como instrumentos de coleta de dados,
aplicados à gerência do Departamento de Gestão de Pessoas. Como principais resultados da presente investigação, observou-se que a presença da
Gestão de Pessoas na hotelaria ainda é incipiente. Esse setor ainda se caracteriza como Recursos Humanos, focando suas atividades em gestão de
folha de pagamento, ao invés de focar no mercado interno, os colaboradores, as pessoas. O hotel Manhattan Plaza se destaca em ações de
endomarketing. Segundo a pesquisa, verificou-se que cursos de treinamento e desenvolvimento são oferecidos aos colaboradores, motivando,
qualificando e investindo internamente, pois é sabido que os resultados dessas ações refletirão na satisfação dos clientes, aumento da qualidade
de vida no trabalho e na prestação de serviços hoteleiros de qualidade.
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RESUMO
O presente artigo visa discorrer sobre a acessibilidade em patrimônios históricos culturais tendo o Memorial Juscelino K (museu de Brasília) como
objeto de estudo, bem como refletir sobre as transformações necessárias para que um bem esteja apto a receber qualquer público sem que isto
interfira no que ele representa para a cidade. Segundo Funari (2005) toda prática de turismo é cultural, pois os turistas vivenciam a cultura da
localidade. Brasília é uma cidade de turismo predominantemente histórico/cultural, onde o Memorial JK integra esse roteiro. O estudo da
preservação do patrimônio histórico se faz necessário para compreender a identidade de determinada localidade e seus costumes. O objetivo
geral da presente pesquisa é analisar os atuais aspectos sobre a acessibilidade do Patrimônio Histórico/Cultural, o Memorial JK. E os objetivos
específicos são: a) apresentar as ações de acessibilidade e de preservação e conservação do patrimônio histórico/cultural, o Memorial JK; b)
demonstrar a importância da acessibilidade para a realização do Turismo Cultural e também para a conservação do Patrimônio Cultural e c)
analisar de que maneira a administração do Memorial JK vêm realizando atividades de conservação do Patrimônio Histórico/Cultural. Justifica-se a
escolha deste tema, por não ser tão discutida a questão da acessibilidade em patrimônios históricos. Como instrumento de pesquisa, foram feitas
entrevista com a gestora do Memorial, e com um portador de necessidades especiais. Como resultado, observou-se que o Memorial se destaca
como sendo o espaço cultural mais visitado da cidade pelos turistas. É um espaço que possui infraestrutura para portadores de necessidades
especiais, porém, necessita de melhores investimentos. O Memorial JK possui obras de acessibilidade para atender alguns portadores de
necessidades especiais. A rampa ligando o estacionamento à calçada, a rampa de entrada do Memorial, os banheiros adaptados, a abertura nas
portas proporcionando espaço ao cadeirante, o elevador de acesso ao segundo piso, os totens para deficientes visuais para que possam ouvir a
história do Memorial e espaço para circulação. Isso, ligado à história de JK, faz com que o Memorial seja atualmente o espaço cultural mais
visitado de Brasília. O ambiente é agradável, limpo e organizado. Verificou-se a necessidade de serem realizadas ações para deficientes visuais e
um trabalho maior com os colaboradores a fim de demonstrar a importância da acessibilidade na realização do Turismo Cultural e do Memorial
para a história de Brasília.
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RESUMO
O carnaval é considerado como uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Caracteriza-se atualmente como um
símbolo da cultura brasileira e tornou-se um espetáculo que, na sua produção, movimenta milhões de reais a cada ano e gera significativos postos
de trabalhos diretos e indiretos, além de fomentar uma série de negócios atrelados a ele. Na cultura brasileira, o carnaval constitui um dos fatores
que compõem a identidade de seu povo e apresenta características distintas nas diferentes regiões, dependendo do contexto histórico e
sociocultural de cada lugar. O samba, o carnaval e os desfiles das escolas de samba constituem elementos de diferenciação com relação aos
outros eventos festivos mundiais, servindo como uma marca do “ser brasileiro”, da identidade do povo brasileiro. O Carnaval de Vitória é um
evento cultural que tem como ponto alto os desfiles das escolas de samba dos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Vitória e é realizado
uma semana antes do carnaval carioca, na passarela do samba popularmente conhecida como Sambão do Povo. Os desfiles das escolas de samba
do carnaval de Vitória transformaram-se, nos últimos anos, em motivo de atração e retenção de turistas do estado e de outras localidades da
região sudeste. O Carnaval, objeto de estudo desta pesquisa, foi visto aqui como um produto turístico de atratividade local e com perspectivas de
ser consolidado nacionalmente, como pretendem o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Ou seja, este estudo analisou o carnaval em suas
características artísticas e culturais, o custo e investimento para as entidades públicas e o consumidor, os canais de distribuição e os aspectos da
programação do evento. Este estudo teve como objetivo pesquisar o carnaval de Vitória como indutor para o desenvolvimento econômico e
turístico do Espírito Santo, a partir da análise de sua composição e estruturação como produto turístico. Como procedimento metodológico, tratase de um estudo exploratório, desenvolvido dentro de uma concepção fenomenológica, cujas técnicas de investigação foram a pesquisa
bibliográfica e documental, seguida de estudo de campo. Nesta fase, observou-se o envolvimento dos órgãos governamentais, comunidade e
entidades privadas na organização e no planejamento do carnaval de Vitória. Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas a representantes
de órgãos públicos responsáveis pelo evento, presidentes das escolas de samba, carnavalescos, foliões, turistas e comunidade. Como resultado,
constatou-se que o Carnaval de Vitória evoluiu bastante e está deixando de ser uma atração apenas para o público local, para se tornar um
produto turístico que atrai visitantes de outras partes do Brasil e, talvez, até do exterior. Considerado o maior evento do ES, os desfiles das Escolas
de Samba da Grande Vitória têm forte influência do Carnaval do Rio de Janeiro, mobiliza milhares de pessoas, prestadores de serviços e, em
virtude de sua expansão e repercussão junto à mídia nacional e internacional, precisa buscar a profissionalização das pessoas envolvidas e ter um
melhor planejamento, para se tornar autossustentável. Constata-se que trata-se de um grande negócio cultural e turístico, digno de investimentos
com recursos públicos e privados. Favorece o crescimento de diversas atividades econômicas, fomenta empregos diretos e indiretos e, ainda,
promove melhorias nas comunidades que participam deste empreendimento. Isto posto, conclui-se que o Carnaval de Vitória é um evento em vias
de se tornar um produto turístico consolidado e, para que isto ocorra, é necessário que os órgãos públicos, entidades privadas e representativas
das escolas de samba construam parcerias e concentrem esforços na elaboração de propostas que viabilizem a a “praça” e os elos de ligação da
cadeia de distribuição do produto “O Carnaval começa Aqui” no mercado turístico.
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RESUMO
O Turismo Rural é um fenômeno desenvolvido no mundo inteiro. As pequenas comunidades rurais encontram nesse segmento do turismo uma
oportunidade de negócio e de renda. O turismo de base comunitária em comunidades tradicionais tem por essência a identidade cultural que se
quer resgatar ou o pouco que delas se deseja conservar. A presente investigação levantou a seguinte problemática: De que forma o turismo rural
contribui nos processos de geração de renda de origem não agrícola em comunidades locais em Brazlândia/DF? O objetivo geral da presente
investigação é analisar de que maneira o turismo rural auxilia no desenvolvimento das comunidades rurais de Brazlândia/DF. Os objetivos
específicos são: a) elaborar um inventário turístico no meio rural em Brazlândia/DF; b) Mapear as comunidades que utilizam o turismo como fonte
de renda e os tipos de turismo realizados; c) propor intervenções (palestras, minicursos ou capacitações) junto à comunidade através da
sensibilização sobre as características do turismo; O estudo qualitativo pretende utilizar o estudo de caso nas comunidades de Brazlândia,
utilizando como instrumentos de coleta de dados como questionários, entrevistas e observação participativa. A escolha do tema justifica-se pelo
caráter descritivo-exploratório da pesquisa. Como resultados da pesquisa, constatou-se que o turismo rural movimenta vários setores do turismo
em Brazlândia (hospedagem, gastronomia, patrimônio cultural, identidade local, etc.). Dessa maneira, há um retorno financeiro para os
autóctones, consequentemente, contribui para o desenvolvimento da comunidade. A comunidade dos japoneses de Brazlândia possui forte
relação de identidade cultural, gerando um interesse da visitação de turistas na região. Os alunos da graduação de turismo tiveram a oportunidade
de integração com o poder público e privado, através da pesquisa. Eles promoveram também uma palestra sobre a hospitalidade no turismo. A
experiência de campo com os alunos, mediante o presente projeto de iniciação científica, foi rica e desafiadora, pois segundo os alunos, Brazlândia
possui vários atrativos para que o turismo aconteça, mas ainda necessita de incentivos governamentais para que o fenômeno do turismo ocorra
gerando desenvolvimento para a comunidade.
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RESUMO
O ambiente cultural do homem inclui vilas, aldeias, cidades, linguagem, as crenças, as religiões, a música, a tecnologia, etc. Essa cultura humana,
que compreende tudo o que foi criado pelo homem, seja tangível ou não tangível, apresenta singularidades quem podem variar de região para a
região, em cada localidade, dentro mesmo das cidades, e dentro mesmo das cidades ocorrem variações. (DIAS, Reinaldo, 2004, p50). Turismo
Cultural significa, para além do ócio e do entretenimento, conhecimento, aprendizado e educação. Turistas de motivação cultural: selecionam o
destino em função das características culturais que ele apresenta. Estão altamente motivados para aprender e, por isso, passam vários dias na
região ou cidade visitada. “Este turista cultural representa apenas uma pequena minoria” (VERBEKE, 2013, p 5). A pesquisa versa sobre os aspectos
culturais, símbolos identificados, espaços e dimensões reconhecidas como atrativos e/ou entretenimento presentes no Bairro Benfica, situado em
Fortaleza, capital do Ceará, com o olhar do cotidiano dos seus moradores e frequentadores. O trabalho tem como objetivo compreender a
percepção dos sujeitos frequentadores e moradores do Bairro Benfica sobre as características potenciais da localidade como espaço de Turismo e
atrativo Cultural. O estudo é um levantamento qualitativo, exploratório e transversal, feito em campo no período de abril e maio de 2015. Foram
abordados 32 indivíduos sendo 56% de mulheres e restante de homens, com maior parte de moradores (65,6%) e outro tanto de frequentadores
(34,4%) com grau de assiduidade de frequência entre diária, semanal e mensal. A maior parte (56,3%) tem idade entre 26 a 35 anos e renda de 1 a
6 salários mínimos, embora tenha entrevistado indivíduos com idade e renda variadas. Os respondentes apontaram os principais motivos para a
visitação como os bares, shopping, restaurantes e amigos. Adicionalmente mencionaram a praça da Gentilândia, a estátua do João Gentil e a
Universidade (UFC) como os logradouros mais frequentados. Nesse sentido, mais da metade dos respondentes manifestaram-se favoráveis ao
reforço da dimensão cultural do bairro, que pode ser alternativa ao turismo de praia, por suas diversos atrativos. Moradores e visitantes
manifestaram-se quase com unanimidade na indicação da localidade para visitação: museu, cafés, praças, tribos e diversidade cultural, lazer e
juventude dos frequentadores, além de outros atrativos que mencionaram as principais edificações: a casa de cultura alemã e o casario antigo, a
concha acústica, a igreja dos remédios. Os principais espaços históricos reconhecidos foram a reitoria UFC, o centro de humanidades e a praça da
Gentilândia, os quais se confundem com as Instituições culturais, tais como o Museu de Arte Universitária do Ceará, a Casa Amarela de cinema, as
casas de cultura da faculdade de letras, com suas tribos, influências e idiomas. Os sujeitos da pesquisa ressaltaram que os principais símbolos do
bairro, percebidos, são: o prédio da reitoria da Universidade Federal do Ceará (15) A Praça João Gentil e o Estádio Presidente Vargas. O Bairro
Benfica apresenta características de população flutuante e fortemente marcada pelo público universitário que transita e habita as ruas e avenidas
da localidade e assim as manifestações de cunho cultural que são ofertadas envolvem atividades dedicadas a esse público, como as calouradas e
shows na praça; o pré-carnaval e eventos em locais abertos, como as feiras agroecológica, feira da fruta e da praça da Gentilândia. Há uma forte
atividade de Boemia e expressão artística contemporânea representada pelos grafites, já reconhecidos como manifestação cultural. Por fim, os
respondentes apontaram a necessidade de melhorar o acesso, limpeza e a segurança da localidade, como forma de promover a atratividade do
local.
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RESUMO
“O Turismo de Estudos e Intercâmbio é um segmento abrangente, que engloba diversas atividades. Ficou mais evidente a partir da Revolução
Industrial na Europa, quando uma visão de mundo mais ampla se tornava essencial para acompanhar a evolução científica da época. Atualmente,
as viagens de estudos e intercâmbio ocorrem em praticamente todos os países, independentemente de características geográficas e climáticas
específicas, podendo ser oferecidas durante todo o ano”. (MTUR, Marco Conceitual). A pesquisa visa descrever as principais movimentações
turísticas geradas pelo Intercâmbio Cidadão Global da AIESEC, mostrando o perfil sociodemográfico dos sujeitos do e as principais movimentações
turísticas realizadas por eles. “Movimentos turísticos São os deslocamentos e estadas que pressupõem a efetivação de atividades consideradas
turísticas. Neste segmento, trata-se da realização de estudos e intercâmbios que envolvem a oferta de serviços, equipamentos e produtos de:
operação, agenciamento e transporte; hospedagem e alimentação; recepção, recreação e entretenimento; eventos e outras atividades
complementares. A pesquisa é descritiva, quantitativa e transversal. A coleta de dados foi por meio de survey aplicada aos intercambistas do
programa Cidadão Global da organização AIESEC (CE) no período de abril a maio de 2015. Amostra foi de 62 indivíduos e os dados foram tabulados
com apoio do excel e analisados por estatística descritiva. Foram abordados 149 intercambistas com 62 respostas. Sendo 44 femininos e 18
masculinos, entre 21 e 30 anos. Todos são solteiros e sem filhos, vindo de vários países: Estados Unidos da América, México, Alemanha, Bélgica,
Inglaterra, Irlanda, Itália, Polônia, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, República Dominicana, Jordânia, Cabo Verde, Marrocos, Croácia, Rússia e
Singapura. Quanto à escolaridade 35,5% estão cursando graduação superior e 64,5% são formados em cursos diversos, desde arquitetura, línguas
romanas, comunicação social, engenharia civil, finanças, direito, administração de negócios, psicologia, comercio exterior, marketing, piloto de
avião, sistema de informação, moda, engenharia civil industrial, negócios internacionais, economia, psicologia do trabalho, engenheiro mecânico,
línguas, jornalismo, ciências políticas, turismo, bioquímica e designer de interiores. Em relação a faixa de renda 71,4% possuem renda entre 2 e 4
salários, tomando por base o salário mínimo do Brasil de R$788,00. O principal interesse para o intercâmbio foi a intenção de conhecer outro país.
Os intercambistas apontaram ainda que suas experiências foram consideradas únicas e marcantes e que a motivação para o intercâmbio foi a
intenção de adquirir novos conhecimentos. Nesse sentido, mais de 80% manifestaram aquisição de conhecimentos e experiências para a vida com
a oportunidade de estudar e trabalhar fora, além de vivenciar diferentes culturas, história, ambiente, geografia, paisagens e oportunidades de
viajar e conhecer pessoas. Quanto à movimentação turística dentro do intercâmbio foi realizada por 83% dos jovens. Os deslocamentos foram
realizados com destino a localidades praianas do Ceará – Porto das Dunas, Cumbuco, Lagoinha, Jericoacoara e Lagoa do Paraíso - com uso de
ônibus intermunicipal. Houve deslocamentos, também, com destino a outros estados do eixo Norte, Nordeste e Sudeste –Amazônia, Bahia,
Pernambuco e Rio de Janeiro – com uso de transporte aéreo; por fim, verificou-se deslocamento para equipamentos dentro do município, com
uso de transporte público e também com uso de táxi, aluguel de carro, metrô, bicicleta, moto táxi, e bugre. As estadias foram feitas em sua
maioria em pousadas e albergues, buscando consumir serviço de mais baixo custo. As atividades de recreação e entretenimento consumidas
foram típicas do turismo de sol e mar e os principais eventos ofertados no ambiente da cidade.
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RESUMO
A Sustentabilidade é uma questão que envolve diretamente a reciclagem de lixo e, apesar de muitas iniciativas por parte dos mais diversos setores
da sociedade em prol de posicionamentos sustentáveis e responsáveis, ainda é um problema que demanda mais estratégias de difusão e
disseminação. O Brasil registra a presença de "lixões" em todos os Estados e cerca de 60% dos municípios brasileiros ainda encaminham seus
resíduos para locais inadequados,sendo que 3.344 municípios ainda fazem uso de locais impróprios para destinação final de resíduos. Os "lixões"
são a pior forma de destinação, com o descarte de todos os materiais diretamente sobre o solo, sem nenhum cuidado e nem tratamento. Dentro
deste contexto, o tema geral deste trabalho apresenta como o serious game sobre reciclagem de lixo pode contribuir para a popularização da
ciência da reciclagem, educando, incentivando e desafiando a população em geral, principalmente as crianças, a fazerem a correta separação de
lixo. Este projeto foi concebido para popularizar a reciclagem de lixo por meio do uso de jogos eletrônicos interativos, denominados games,
aliados às mídias sociais, como Youtube, com vídeos educativos, assim como a rede social Facebook, que promove a integração dos
participantes.O problema de pesquisa está baseado na premissa de que as tecnologias da informação, como ferramentas multimídias, incluindo os
games, passam a ter um papel importante na disseminação da informação e conhecimento, provocando a seguinte questão: Como utilizar os
recursos de games e ferramentas de multimídias (imagem, áudio e dados) para a popularização e conscientização da reciclagem, em um ambiente
educacional e social?Os objetivos deste trabalho são: fazer um levantamento bibliográfico sobre os temas Reciclagem de Lixo, ferramentas
multimídias e Gamificação; aplicar um protótipo de game sobre Reciclagem de Lixo para fazer análise de seu impacto na aprendizagem entre 100
(cem) crianças (de 6 a 12 anos) de famílias de baixa renda que jogaram o game; apresentar o protótipo do jogo Recicla Game; estimar o impacto
que estas práticas de repasse de conhecimento podem propiciar para conscientização sobre a reciclagem de lixo; fazer um paralelo com as
ferramentas de aprendizagem da Educação à Distância (EAD).A metodologia utilizada nesta pesquisa foi o método de aprendizagem participativa e
ação (PLA – Partipatory Learning and Action). Este método é usado para envolver os alunos como participantes ativos em atividades de jogos
educativos. O método PLA é selecionado para este trabalho, pois é considerado mais eficaz em um ambiente educativo. O procedimento de coleta
de dados consistiu de três passos básicos: (i) apresentar o jogo de reciclagem com as instruções de como jogar o game, (ii) permitir a participação
das crianças por meio da imersão no jogo, ou seja, jogando livremente (iii) conduzir entrevistas para medir a compreensão do conceito e técnicas
de reciclagem e sua conscientização. Os resultados estatísticos finais mostraram uma alta correlação entre aqueles que apreciaram o jogo e uma
maior taxa de entendimento do conceito de reciclagem, reforçando a consequência educacional esperada do jogo. A análise estatística mostra que
existe uma elevada correlação entre o interesse em jogar o game e o nível de compreensão do conceito de reciclagem, bem como há uma alta
correlação entre o nível de dificuldade em aprender a jogar e o nível de compreensão do conceito de reciclagem. Estas correlações indicam a
eficácia de popularizar o conceito de reciclagem através do uso de games. As conclusões deste trabalho mostraram que a gamificação, aliada a
ferramentas multimídias permitem uma forte popularização da ciência da Reciclagem de lixo. O game tem um forte impacto no aprendizado e a
presença do constante desafio e o prazer de jogar estimulam as crianças para continuarem jogando, buscando novos desafios e,
consequentemente, novos conhecimentos e absorvendo a cultura da reciclagem.
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RESUMO
O sucesso que os jogos eletrônicos, ou games, vêm fazendo em todas as faixas etárias é inegável e grande parte deste sucesso pode ser entendido
com base em uma análise do comportamento dos jogadores e das suas necessidades. Compreender tais aspectos é fundamental para a indústria
de desenvolvimento de games, que necessita investir em produtos que atendam a demanda do seu público. Pesquisas sobre a motivação dos
jogadores tem representado uma das principais fontes de informações sobre esta temática, contudo, ainda persiste a necessidade de um maior
aprofundamento sobre o tema, principalmente quando se trata de conhecer a população brasileira. Devido a este fato, decidiu-se investigar o
perfil dos jogadores de games e variáveis que podem vir a motivá-los durante o jogo, numa tentativa de ampliar os estudos sobre esta temática e,
assim, contribuir para com o trabalho do design de jogos. A pesquisa foi desenvolvida com um enfoque exploratório, do tipo descritivo, de
natureza quantitativa e qualitativa, tendo, como estratégia de coleta de dados, a aplicação de um formulário divulgado online, via redes sociais e
fóruns, respondido por uma amostra de 144 pessoas, de ambos os sexos, com idade entre entre 14 e 44 anos. O formulário continha 7 perguntas
objetivas e 9 subjetivas, envolvendo questões sobre jogos preferidos, gêneros, tempo em jogo, plataforma que utilizam e aspectos que o atrai num
jogo. Conforme a amostra da pesquisa, foi percebido que a maior parte dos jogadores têm entre 14 e 25 anos; em sua maioria são do sexo
masculino; jogam de 7 a 10 horas por dia; jogam normalmente em casa e utilizam seus computadores domésticos; preferem jogos de aventura e
tiros. Segundo os participantes, os principais fatores que interferem na sua motivaçao foram a necessidade de experimentarem imersão, a
jogabilidade e a possibilidade de superação. Ao abstrair os dados foi possível elaborar uma tabela conceitual demostrando que os jogadores
tendem a manter uma atenção maior quando o jogo possui um roteiro bem elaborado e com personagens carismáticos, fazendo com que a
imersão nesse universo seja uma experiência única. Implementando o reforço e punição, que são duas ferramentas principais para guiar e motivar
um indivíduo, podendo induzir o jogador dentro do jogo, fornecendo bonificações, pelos seus esforços ou criar eventos desagradáveis, caso o
mesmo esteja se comportando de maneira não aceitável Para posteriores pesquisas, sugere-se ampliar o número de participantes e fazer um
maior detalhamento sobre o envolvimento do jogador com o universo que o jogo oferece, destacando-se aspectos como enredo, personagens e
trilha sonora. Outra questão relevante é investigar como o jogador interage, seja utilizando periféricos, joystick ou apenas o seu corpo, para
controlar as ações no jogo, bem como, compreender as emoções vivenciadas durante o jogo.
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RESUMO
Os computadores precisam ter um endereço IP para se conectarem à Internet. Em 1981 foi definida a versão 4 do endereço IP (IPv4), versão que
predomina atualmente na Internet. Este reserva 32bits para endereçamento, possibilitando gerar pouco mais de 4 bilhões de endereços IP, o que
parecia inesgotável na década de 80. Atualmente, porém, é enorme o número de computadores pessoais e de outros dispositivos que se conectam
à Internet, o que está levando ao esgotamento da capacidade de endereçamento do IPv4. A solução adotada para resolver o problema de
esgotamento foi a especificação de uma nova versão de endereço, o IPv6. Ele foi adotado em 2000, e segundo previsões da época, em 10 anos o
IPv6 substituiria quase que completamente o IPv4. Porém, a implantação deste novo protocolo IPv6 não ocorreu na velocidade prevista. Agora,
com a iminência do esgotamento do IPv4, a implantação do IPv6 deverá tomar maior importância a cada dia. Prevê-se que a implantação levará
vários anos e assim este processo passará por uma transição de vários anos onde ambas versões, IPv4 e IPv6, conviverão. Profissionais com
conhecimento neste novo cenário da Internet serão demandados pelo mercado de trabalho. Então, começar a preparar os alunos para atuarem
neste novo cenário da Internet é oportuno para sua empregabilidade. Entretanto o seu estudo não é uma tarefa trivial. É possível aprender através
de livros, revistas, fóruns especializados, mas a experimentação prática é importante. O problema aparece quando é preciso realizar experimentos,
pois envolve a disponibilidade de diversos equipamentos, tornando-se caro. Uma solução para superar estas dificuldades é o uso de laboratório
virtual de redes de computadores. Segundo a NIC.br, entidade sem fins lucrativos que desde dezembro de 2005 implementa as decisões e
projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil e que tem experiência em ministrar cursos de IPv6 com emuladores, os laboratórios de redes de
computadores com emuladores são mais baratos de criar e mais fáceis de manter. Como efeito positivo, permitem uma maior quantidade de
alunos simultâneos e possibilitam que sejam feitos de forma não presencial. Ainda, as avaliações de seus alunos indicam que possuem aceitação
similar aos laboratórios físicos. Então, para qualificar os alunos para a implantação gradual do IPv6, o objetivo do trabalho aqui apresentado foi
criar um laboratório virtual que possibilite a emulação dos diversos cenários de uso do endereço IPv6. Neste trabalho foi criado o laboratório
virtual de redes de computadores com o emulador de redes de computadores CORE (Common Open Research Emulator), que foi desenvolvido
pela Boeing e atualmente é mantido pelo laboratório de pesquisa da Marinha Americana. Ele é do tipo software livre (Open Source), e de uso
gratuito. Possui uma interface gráfica intuitiva, o que facilita o aprendizado dos alunos e com a vantagem de permitir a conexão com redes reais.
Foram desenvolvidos os seguintes 14 cenários de uso do Ipv6: IPv6 link-local interligação por cabo direto, IPv6 link-local interligação por hub, IPv6
link-local interligação por switch, IPv6 link-local interligação por roteador, IPv6 unique-local interligação por roteador, IPv6 global e IPv6 uniquelocal interligação por roteador, ICMPv6 resolução de endereços da camada de enlace, ICMPv6 detecção de endereços duplicados, ICMPv6 packet
too big, Auto configuração stateless com Radvd, Roteamento dinâmico RIP, Roteamento dinâmico OSPF, Técnica de transição pilha dupla, e
Técnica de transição túnel manual 6over4. Todos estão com guias didáticos de instalação e forma de teste, para uso pelos professores e pelos
alunos e prontos para serem utilizados em aulas do curso de redes de computadores. A utilização do emulador vem mostrando ótimos resultados
e também uma grande facilidade na elaboração de cenários focados nos pontos mais importantes do estudo, e ainda uma boa eficiência na análise
do comportamento de uma rede baseada no IPv6.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a possibilidades de uso de tecnologias sustentáveis em redes de computadores para a oferta
da internet, objetivando a integração e desenvolvimento social em regiões rurais, através de um estudo de caso na implementação destes recursos
no distrito de Orvalho, Minas Gerais. Localizado próximo à pequena cidade de Lima Duarte e distante cerca de 350 km da capital Belo Horizonte,
este pequeno vilarejo possui cerca de 2 mil habitantes que viviam em total exclusão digital, uma vez que não havia cobertura pelas redes móveis
celulares, de internet e até mesmo uma precariedade na comunicação através de linhas telefônicas. Aliado a um provedor de internet localizado
na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi desenvolvido um projeto onde o foco era a oferta de acesso à internet e telefonia de qualidade, que
iniciou-se com o estudo topográfico de viabilidade do serviço através da montagem de uma estação ERB (Estação de Rádio Base) para transmissão
de dados via Ráfio-Frequência, o que era impossibilitado pois devido ao local de possível transmissão não havia nenhum fornecimento de energia
por parte da concessionária de rede elétrica e que sem a qual não seria possível iniciar o projeto, além de haver uma demanda de investimento
por parte da mesma para o lançamento da rede elétrica no local, o que não era planejamento da concessionária de energia local. Iniciou-se então,
juntamente com fornecedores de equipamentos de energia solar, a continuação do estudo de viabilidade de forma a usar equipamentos
disponíveis no mercado, bem como o apoio de um morador da região e membro da comunidade rural referida, a efetuar um teste-piloto a fim de
homologar a possibilidade do estudo referido. Com as estruturas e estudos preliminares aprovados, a equipe do projeto pôde validar a viabilidade
do projeto através do uso dos equipamentos necessários para transmissão de dados, aliado ao fornecimento de energia solar, de forma que na
segunda fase do projeto foram efetuados os cálculos para zona de Fresnel, frequência, largura de banda e consumo elétrico necessários, bem
como métodos de redundância para que o fornecimento do serviço não fosse interrompido, de forma que, aliado a especialistas em energia solar,
fossem desenvolvidos plataformas auto suficientes para o sucesso do projeto, onde foi desenvolvido um sistema fotovoltaico, ao qual absorve a
energia produzida pelo calor e luminosidade solar, e as concentra em um banco de baterias, que por sua vez alimenta os equipamentos
necessários para manter 24 horas de disponibilidade do serviço de internet. Na próxima fase do projeto Inclusão Digital em Orvalho, foi instalada a
infra-estrutura definitiva, em um local isolado, porém há cerca de 900 metros acima do nível do mar, fator essencial para viabilizar uma amplitude
de acesso que possibilitaria ao máximo de habitantes possível, onde foi afixada uma torre de 8 metros de altura, bem como o captador de energia
solar, sistemas de prevenção de descarga atmosférica, baterias e transmissores de Rádio Frequência. Instalada a infra-estrutura, apoiada e
financiada pelo provedor da cidade de Juiz de Fora, se tornou auto-sustentável e com perspectivas de retorno em todo seu investimento no
máximo em 2 anos. Novas melhorias foram implementadas, como a instalação de novas ERB´s em locais estratégicos na comunidade, confirmando
a oferta de internet e serviços de telefonia IP de qualidade a todos habitantes da região de Orvalho, uma região antes excluída do mundo digital e
que hoje possui a oferta do serviço, atendendo as mais variadas idades e permitindo o uso de diversas tecnologias antes nem conhecidas, e que,
não só para entretenimento, permite com que toda a comunidade seja beneficiada em aprendizado, crescimento intelectual e atualização
constante de informações relevantes.
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RESUMO
Dados de coleções científicas botânicas são de vital importância para o estudo da biodiversidade. As amostras de plantas mantidas em herbários e
seus respectivos registros armazenados nos bancos de dados servem para diversas pesquisas biológicas e são testemunhos da ocorrência das
espécies nas regiões de coleta. Apesar do aumento constante do volume de dados das coleções científicas, a qualidade dos dados não é a ideal,
exigindo um esforço considerável dos pesquisadores no processo de limpeza dos dados, de forma que as pesquisas são efetivamente realizadas
somente após essa etapa. O problema apresentado é a motivação para o presente trabalho que propõe como tema a definição de um processo de
avaliação e melhora da qualidade dos dados de coleções científicas botânicas com a utilização da mineração de dados, tanto em relação aos erros
taxonômicos quanto em relação aos erros encontrados nos dados de coletas, como por exemplo, a validação dos dados de ocorrência das espécies
com a distribuição geográfica das espécies, que pode ser obtida na literatura. A hipótese para a formulação da proposta é a de que a análise de
dados realizada com os algoritmos mineração de dados pode ser usada para identificar erros e outliers facilitando uma possível correção. Para a
aplicação da proposta é definido um workflow científico, no qual a qualidade de dados é testada nas fases do ciclo de geração de conhecimento,
desde a coleta dos dados e análise exploratória, a posterior aplicação dos algoritmos da mineração de dados, geração e visualização dos
resultados. A metodologia de pesquisa do trabalho consiste nas seguintes etapas: 1) Estudo dos dados das coleções científicas, com a análise dos
atributos mais utilizados e a identificação dos principais tipos de erros existentes; 2) Limpeza e padronização de dados; 3) Estudo para a
determinação dos tipos de algoritmos da mineração de dados mais adequados para cada um dos tipos de erros identificados na Etapa 1, como os
algoritmos da análise de associação e de agrupamentos; 4) A definição da sequência adequada de aplicação desses algoritmos; 5) O
desenvolvimento das etapas do workflow científico; 6) Geração do conhecimento. Até o presente momento o trabalho encontra-se desenvolvido
até a Etapa 3. Para as primeiras análises foram usados dados de coletas pertencentes ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
em um total aproximado de 852.736 registros. Resultados: um dos principais atributos das coletas é o nome do coletor, porém, campos livres de
críticas de entrada de dados permitiram uma grande inconsistência nos valores, acarretando em uma variedade de 79.556 nomes de coletores,
onde essa variedade proporciona casos como onde um mesmo coletor apresenta mais de 60 formas distintas de escrita de seu nome. Justificada a
necessidade da limpeza dos dados, 30 rotinas desenvolvidas em SQL e automatizadas no R, permitiram alcançar uma redução de inconsistências
de 23.58% (18.764) registros nos nomes de coletores. Após a limpeza, uma nova etapa de avaliação da qualidade dos dados foi iniciada, utilizando
o algoritmo de regras de associação Apriori. O objetivo foi analisar possíveis associações entre o nome do coletor e o nome da família de plantas
ao qual o pesquisador tem especialidade. Os padrões esperados foram obtidos, tanto em relação a associação positiva (comprobatórios) quanto
em relação a associação negativa (suspeitos). Todo o desenvolvimento do projeto vem sendo feito com software livre, com o pacote estatístico R
e o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Como conclusão obtida através dos resultados iniciais comprovou-se que a mineração de
dados pode ser usada em dados de coleções científicas botânicas no processo de qualidade de dados auxiliando os administradores das bases de
dados na busca da melhora do processo de geração do conhecimento.
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RESUMO
O Geoprocessamento, conjunto de tecnologias para a manipulação de dados espaciais, possibilita análises complexas a respeito do espaço
geográfico aos usuários de diversas áreas. O Sistema de Informação Geográfica (SIG), uma tecnologia em particular no contexto do
geoprocessamento, tornou possível o uso de mapas através de ferramentas computacionais. Os SIGs permitem que os usuários finais manipulem
os mapas e os seus respectivos dados espaciais de forma integrada. O advento da computação móvel impulsionou a popularização dos
dispositivos móveis e um novo tipo de SIG, denominado de SIG Móvel. Um SIG Móvel visa prover a interação, as análises, as consultas e a
publicação de mapas em ambiente móvel. Desta forma, o SIG Móvel incrementa significativamente o uso dos dados geográficos. Dentre as
vantagens da utilização de um SIG Móvel, estão a mobilidade e a eliminação de papel em trabalhos de campo, isto é, trabalhos que são realizados
nas ruas ou fora do escritório. Acrescenta-se a isto, a construção de funcionalidades capazes de prover a localização do próprio usuário. Esse
serviço, conhecido como LBS (Location Based Services) ou Serviços Baseado na Localização, possibilita ao usuário do aplicativo móvel encontrar,
por exemplo, hospitais e restaurantes próximos a sua localização corrente. As concessionárias de serviço público em geral podem ser beneficiadas
com o LBS. Um trabalho que estas concessionárias realizam diariamente é a entrega de contas de seus serviços prestados, atribuindo esta tarefa a
alguns funcionários por essa entrega em campo. Sabe-se que existe uma grande quantidade de contas não entregues, trazendo prejuízos
substanciais a essas empresas e transtorno aos clientes. Boa parte destas empresas, não possuem um sistema de informação que possibilite a
confirmação sobre a entrega das contas pelos funcionários e possíveis problemas inerentes a determinadas situações de entrega. Neste contexto,
o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um SIG Móvel, que permite a visualização de rotas para a entrega de contas de faturamento
de consumo de água de uma empresa de saneamento. O aplicativo móvel foi batizado de SIGMobi. Com o SIGMobi, o funcionário da empresa
visualiza antecipadamente, no dispositivo móvel, todos os consumidores que ele deverá entregar a conta de água. Com o auxílio do SIG Móvel, os
pontos de uma rota podem ser visualizados espacialmente. A vantagem do uso do SIG Móvel, neste processo, é a possibilidade de visualizar
espacialmente os pontos a serem visitados minimizando e prevenindo os possíveis erros na rotas de entrega das contas. Obstáculos geográficos,
por exemplo, um importante impeditivo na entrega da conta, podem ser visualizados de forma antecipada pelo funcionário. Para trabalho futuro
ficou o desenvolvimento de um módulo desktop para posterior análise das rotas armazenadas pelo SIGMobi.
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RESUMO
O Brasil, apesar de passar por um momento ímpar em relação à economia e exploração de petróleo, ainda vislumbra um crescimento da economia
com novas descobertas no setor petrolífero, principalmente do pré-sal. Em torno das necessidades atuais e das expectativas futuras observa-se um
aumento da demanda de produtos derivados do petróleo e serviços, e para suprir os mais diversos mercados existe a necessidade de novos
investimentos tanto na exploração quanto nas refinarias e principalmente nas tecnologias empregadas para apoio a todos os processos
envolvidos. Como consequência deste processo pode se observar também a expansão do transporte dutoviário onde o tema deste trabalho se faz
pertinente pois trata das inspeções na faixa de domínio de dutos. Segundo a ANP, o Brasil possui 19.700 km de dutos em todo território e podem
ser classificados em aéreos, aparentes e subterrâneos. O projeto tratou dos dutos enterrados, que se localizam em área com largura definida e
extensão determinada por uma diretriz (faixa de domínio). Os dutos estão sujeitos ao processo natural de desgaste, dos quais ocasionam
anomalias, gerando fissuras, ovalizações, amassamento e corrosões. Com o objetivo de dinamizar todo o processo de inspeção e trazer
credibilidade aos dados foi construído um protótipo. O protótipo juntamente com o sistema, em questão, atua na inspeção da faixa de domínio
dos dutos subterrâneos, através de um veículo autônomo munido de sensores e detectores de metais, bobinas indutoras, plataforma Arduino
implementada em linguagem de programação própria, porém semelhante as linguagens C/C++, leitores e gravadores SD Card, Módulos GPS
(global positioning system), motores e baterias. Este veículo interage com um sistema implementado em linguagem PHP, onde os dados coletados
pelo veículo são trabalhados e armazenados com o intuito de se calcular possíveis desvios e monitorar diversas inspeções realizadas em datas
distintas. Através de um programa implementado em linguagem PHP, as coordenadas capturadas pelo veículo são armazenadas em um banco de
dados (MySql) e posteriormente comparadas com as coordenadas do projeto inicial, com a intenção de detectar possíveis desvios. Dessa forma, se
introduz como inovação o modo de se fazer o monitoramento dos dutos e de se evitar possíveis vazamentos de fluidos pelo solo. A metodologia
empregada dependeu de horas de estudo em programação, eletrônica e de pesquisa de materiais para se chegar aos testes dos algoritmos e da
eletrônica desenvolvida. O projeto foi subdividido em duas grandes frentes de desenvolvimento: Desenvolvimento de Hardware (construção do
veículo protótipo) e Desenvolvimento de Software (Sistema). Os resultados apresentados pelo sistema foram alcançados pela detecção dos dutos
através dos dois detectores, captura das coordenadas pela placa GPS e armazenamentos no SD Card. Esses dados foram utilizados pelo sistema,
comparados com os dados originais e visualizados. Foi gerado o caminho do duto através das coordenadas e aplicado sobre uma imagem
georeferenciada utilizando a ferramenta Google Earth que pode comprovar a localização do duto. Como conclusão, a construção do protótipo de
um veículo autônomo mostrou a viabilidade de automatizar o processo e os serviços de inspeção externa de dutos enterrados, obtendo sua
detecção e seu mapeamento, aperfeiçoando o trabalho e contribuindo para redução da exposição dos operadores nas áreas de dutos. O sistema
viabilizou o controle das informações dos dutos, clareza na manipulação e visualização dos dados, além de disponibilizar ao usuário uma completa
ferramenta de apoio e controle de profissional. Foram implementados: emissão de ordens de serviços, direcionamento das equipes para a
execução dos serviços descritos nas OS e relatórios diversos.
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RESUMO
Desde o final da década de 90 que as TIC’s na educação são adotadas em todo o mundo como um epítome do desenvolvimento educacional e por
isso os governos nacionais têm investido fortemente na aquisição de hardware, software e formação contínua dos professores, conforme o
aparecimento de recursos tecnológicos inovadores. Em tempos da comunicação e de informação utilizando a Internet, os profissionais da
Educação necessitam de constantes atualizações no seu dia-dia de trabalho, nesse sentido, o professor precisa conhecer outras linguagens, o
aluno precisa saber ler e produzir textos sonoros e hipertextos e etc. A produção desses textos conduz o aluno à compreensão das linguagens
jornalística, radiofônica e computadorizada. Portanto, é visível, que para a educação, urge a necessidade de implementarmos mudanças no ensino
tradicional, secularmente institucionalizado, reconfigurando práticas educomunicativas de acordo com o novo cenário sociotécnico, face a
emergência de novas formas de comunicação interativa (muitos para muitos) e a miríade de conteúdos informativos na rede. Doravante,
acompanhar a evolução midiática e fazer uso dos antigos e novos recursos comunicativos é um imenso desafio, congénere as peculiaridades de
cada contexto educativo. Obviamente, em sentido figurado, tendo em vista que a alfabetização midiática não está disponível a grande parte da
população mundial. É nesse sentido que destacamos as potencialidades educativas da rádio web para o processo educativo Nesta pesquisa,
constatamos inúmeras experiências da rádio web como recurso didático pedagógico que é reflexo de sua utilização em todos os níveis de ensino e
em diferentes países do mundo, principalmente, em Portugal e na Espanha. Singularmente, evidenciamos as atividades educomunicativas dessas
interfaces e seus contributos para a comunidade estudantil, especialmente para os universitários. Diante deste cenário, o objetivo desta pesquisa
foi descobrir os reais benefícios que tais recursos podem proporcionar para a educação, bem como seus desafios. A metodologia de pesquisa
adotada segue uma abordagem qualitativa e empírico-descritiva, baseada numa revisão bibliográfica decorrendo a investigação no período de
Agosto a Maio de 2015. Como resultado, obtivemos um panorama contemporâneo da utilização do rádio como uma eficiente tecnologia educativa
para o processo educativo online.
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