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A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PESSOAL 
DOS COLABORADORES DA DANONE BABY NUTRITION 

 
CORREA, Itamara Kelly Pereira*; FARIA, Warley*; ROCHAEL, Fernando Martins** 
 
* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 
 
** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

A comunicação empresarial é de suma importância para a organização, e é um fator importante na influência da construção da 

identidade pessoal. Sabe-se que o indivíduo não nasce como um membro da sociedade, mas sim com a predisposição para tal, 

vindo a se integrar nela com o passar do tempo. Através da comunicação, o indivíduo adquire traços únicos de personalidade, 

porém conforme visto em revisões bibliográficas, estes são interiorizados durante a socialização primária, o que pode variar de 

acordo com cada ambiente, e ao longo dos anos outros fatores influenciam e permite a absorção de novos conceitos e valores. 

Logo pode-se entender que o ambiente no qual o indivíduo está inserido – quer seja no ambiente pessoal ou profissional, tem 

influência direta com a construção do seu caráter social. Embora a comunicação interna seja um assunto abordado mundialmente, 

ainda existem poucas pesquisas se aprofundando na influência que a mesma tem sobre os colaboradores de uma determinada 

organização. O objetivo deste trabalho foi compreender o poder da comunicação no processo de formação e transformação da 

identidade dos colaboradores de uma multinacional no segmento alimentício, e a metodologia utilizada para tal foi: levantamento 

bibliográfico e coleta de informações de campo. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário quanti-qualitativo 

elaborado pelos autores, aplicado na divisão Baby Nutrition da empresa DANONE LTDA. A amostra utilizada foi de 15 

colaboradores, de variadas áreas da empresa. Através da análise dos dados foi constatado que a grande maioria (93%) acredita 

que existem influências entre a comunicação interna e a construção da identidade pessoal, sendo ela feita pela troca mútua de 

valores entre empresa e colaborador. 

 

  

A CONFIABILIDADE DO E-CONSUMIDOR PARA A COMPRA DE 
ELETROELETRÔNICOS 

 

Santos, Fábio Farias*; Silva, José Wescley Soares*; Wataya, Roberto Sussumu** 

*UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Sistema de Informação 

 

Poucos acontecimentos tiveram tamanha influência em nossa sociedade quanto o surgimento da internet. Uma das ferramentas 

que mais se destaca no mundo dos negócios é chamada de e-commerce. O objetivo deste trabalho foi verificar o que atrai a 

confiança dos e-consumidores, analisar o comportamento dos mesmos e identificar os fatores que determinam a compra dos 

produtos eletroeletrônicos. Para esta verificação aplicamos um questionário de 20 questões fechadas. Utilizamos uma amostra de 

100 universitários do Centro Universitário Adventista de São Paulo – campus SP. Destes, 69 foram concluídos devidamente. O 

resultado mostra que entre os pesquisados 57% são mulheres e 43% são homens, sendo que a maioria dos entrevistados, ou 

seja, 67% têm idades de 21 anos a 30 anos, 16% tem idade de 18 a 20 anos, 16% de 31 a 40 anos e 1% de 41 a 50 anos de 

idade. Destes, 71% fazem compras pela internet às vezes, sendo a grande maioria, enquanto que 15% responderam que nunca 

fazem compras pela internet e 14% fazem compras sempre pelo comércio eletrônico. Analisou-se que 50% sentem a idoneidade 

do site pelo seu layout e 40% disseram que pretendem comprar cada vez mais pela internet. Este estudo mostrou que as 

empresas precisam passar a devida credibilidade para atrair a confiança dos compradores. O cliente tem noção do risco existente 

ao fazer compras pelo e-commerce devido a casos de fraudes divulgados e assim, deseja sentir-se seguro para poder efetuar 

compras no comércio eletrônico sem medo de que possa sofrer algum dano com a transação. É preciso que as empresas se 

preocupem mais com a divulgação de suas lojas virtuais em locais que sejam visíveis para todos, através da mídia e propagandas 

em sites conhecidos, pois muitos compradores ainda preferem comprar diretamente na loja física para ter certeza de que não irá 

ser enganado. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA NA ORGANIZAÇÃO 
 

DIAS, Roberta Moreira*; OLIVEIRA, Karla Cardoso*; ALBUQUERQUE, Eliethe Xavier de** 

* UNASP/SP Discente do Curso de Graduação em Administração 

* UNASP/SP Docente Pesquisador do Curso de Graduação Administração 

 

A comunicação é realizada em diversas formas em pequenas, médias e grandes empresas. Sendo um dos principais processos 

para levar ao público interno as estratégias, objetivos e valores da empresa. Atualmente as empresas buscam espaço e destaque 

no mercado, que está cada vez mais competitivo. É necessário que cada um que esteja na organização tenha conhecimento de 

processos, produtos e serviços. Sendo assim, abordamos neste trabalho a importância da comunicação interna, demonstrando os 

meios de comunicação mais utilizados e sua respectiva eficácia. A amostra selecionada para representar o universo pesquisado 

foram as empresas Editora Banas e Mc Donald’s. Se deu através de aplicação de questionário semi-aberto para o melhor 

aproveitamento das respostas, não sendo solicitada a identificação dos respondentes. A maioria eram sujeitos com variação de 

faixa etária entre 18 e 60 anos, grau de instrução de nível médio a pós-graduação e nível hierárquico de operacional a gerência. 

Do total dos questionários distribuídos 70% retornaram com todas as questões respondidas. Foi observado que 42,8% dos 

colaboradores tem o ensino superior completo e faixa etária bem divida entre jovens e adultos de 18 a 49 anos. Já 57,1% 

consideram que não há um departamento de comunicação interna e que o meio mais utilizado e a intranet. Diante dos resultados 

e possível concluir que os colaboradores não estão satisfeitos com a comunicação e a forma que é feita atualmente na 

organização. É primordial para a organização uma comunicação interna, da perspectiva da comunicação integrada. Por sua vez, 

essa comunicação interna requer estratégias específicas, direcionadas ao foco a que se destinam; com linguagem adequada ao 

seu público alvo e executada no tempo certo. Espera-se da comunicação interna o cumprimento de sua função básica: informar 

aos colaboradores as mudanças, a chegada de novos colaboradores, despertando o interesse e a inserção destes na cultura 

empresarial. 

 

 
A INTERNET COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO NAS LOJAS VIRTUAIS: 

CASAS BAHIA, MAGAZINE LUIZA E PONTO FRIO 
 

CARVALHO, Camylla Fioravante*; CAVALCANTI, Eline Velasques*; ARAÚJO, Keith Daniele*, 

TOMAZELI, Meri Christina Cruz de Araújo** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

 
As empresas anteriormente físicas estão se tornando conectadas em redes, ou seja, aderindo a internet como ferramenta de 

divulgação e crescimento de suas marcas, Assim sendo, propomo-nos no presente trabalho, mostrar como as empresas do setor 

do varejo de eletrodomésticos fazem a divulgação de seus produtos, como é a aceitação desta mídia aos usuários da internet e 

quais dificuldades que este setor enfrenta na divulgação de seus produtos.Foram verificadas lojas virtuais de empresas do varejo 

de eletrodomésticos no buscador, Google, para analisarmos o desempenho da divulgação das mesmas. Após esta pesquisa, 

percebeu-se que as empresas mais destacadas foram as que também possuem lojas físicas, mas que suas lojas virtuais são 

também muito procuradas pelos consumidores. Pensando em como seria o público das lojas virtuais: Casas Bahia, Magazine 

Luiza e Ponto Frio e o que exigem ao realizar compras via internet, aplicamos um estudo de caso com público heterogêneo, das 

classes sociais A, B, C e D, com a faixa etária acima de 18 anos.A amostra foi constituída por 73 participantes, sendo 32 homens 

e 41 mulheres, foi observado que 58% já fizeram algum tipo de compra usando a internet e 42% disseram que nunca realizaram 

compras pela web. Pontos impeditivos para a não realização de compras virtuais são: falta de confiança, medo quanto à entrega, 

preferência em visualizar fisicamente o produto e restrições quanto ao acesso a internet, apesar destes pontos impeditivos, na 

pesquisa realizada, observou-se que a internet possui uma grande aceitação, pois do público entrevistado, 58% aderem à internet 

para efetivação de suas compras. O buscador Google, onde foi pesquisada a divulgação de cada loja no segmento de móveis, 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos, percebeu-se que a Casas Bahia tem se mostrado a frente às demais em todos estes 

segmentos, apresentando 47% de preferência ao realizar compras on-line. 
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AVALIAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTE DE VEICULOS PARA LOCADORA 
DE VEICULOS A PARTIR DE UM PLANO DE MARKETING COM OBJETIVO DE 

IDENTIFICAR AS VANTAGENS COMPETITIVAS 
 

LOBO, Sumaya* ; SANTOS, João Almeida ** ; POLIZEI, Eder** ;  
* UMESP/SP - Discente do Curso de Pós-Graduação em Marketing 

** UMESP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração Comércio Exterior 

**UMESP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 
A pesquisa é bibliográfica com base em dados secundários sobre o setor de transporte de veículos novos e de locadoras. Os 

dados referentes à infra-estrutura de transporte e dos modais se concentraram na CNT – Confederação Nacional dos Transportes 

que é o marco na referência de dados do setor por intermédio de suas várias formas de divulgação como revistas, boletins e 

seminários. Conta com a ABLA – Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, com informações sobre o perfil das 

empresas do setor. Em relação à estrutura proposta do Plano de marketing houve emprego das fontes bibliográficas disponíveis 

no mercado nacional e internacional, mas com a preocupação de ter uma clareza didática para facilitar a interpretação não só dos 

acadêmicos como também das empresas que atuam no setor. Durante o processo de levantamento de dados foram feitas 

algumas perguntas a respeito do tema deste artigo como: Quais as vantagens de uma empresa de transporte de veiculo para 

locadoras na elaboração de um plano de marketing? Quais os elementos mais importantes do plano de marketing que permitem a 

formulação de estratégias competitivas? Quais os investimentos necessários e qual o retorno que uma empresa do setor espera 

ter? Os resultados mostram que frota de veículos apresenta crescimento médio de 13% de 2004 para 2009, impulsionada pela 

intensa atividade do setor e da economia como um todo. Mais competidores surgem e exige uma analise mais criteriosa para 

evitar desperdício de investimento. Um bom plano de marketing focado na identificação do perfil dos players do setor deve ser o 

mais objetivo possível. Uma empresa atuando no transporte de veiculo para locadoras poderá adotar como estratégia competitiva 

serviços como: orientação e suporte na compra de veículos novos para a sua frota, instalação de som, manutenção e pequenos 

reparos até a venda do veículo quando for decidido o seu corte da frota. 

. 

 

 

 

CASOS DE IDENTIFICAÇÃO EM MARKETING DE REDE: UMA ABORDAGEM DE 
HISTÓRIAS DE VIDA 

 
COSTA, Roberto Matheus da*; ROCHAEL, Fernando Martins** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

Através deste trabalho pretendemos observar fatores que contribuem para o processo de identificação pessoal em marketing de 

rede. Verificar como isso aconteceu na história pessoal de alguns indivíduos. E através dos processos de identificação pessoal e 

organizacional procuramos notar os fatores que influenciam os indivíduos a desenvolverem essa modalidade de marketing. Quais 

são seus valores e crenças. Quais são suas principais motivações e a visão que os mesmos têm dessas organizações com as 

quais são associados. Foram utilizados conceitos sociológicos, abordagens de estudos das relações de grupos e atuação do 

marketing nas variações de grupo. Foram feitas entrevistas com pessoas que desenvolvem o marketing de rede para a 

constatação de fatores indicativos dos processos de identificação em seus casos. Também foi explanado como as empresas 

utilizam essa ferramenta mercadológica [marketing de rede] como canal de distribuição. Observaram-se os indícios de 

identificação e/ou antagonismo dos indivíduos entrevistados com relação ao marketing de rede. Pôde-se verificar que esses 

indivíduos manifestaram em suas experiências sociais a existência dos conceitos aqui abordados, o que foi relevante para nosso 

estudo. 
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COMERCIALIZAÇÃO DE HORTALIÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO: DESAFIOS 
DO PRODUTOR RURAL QUE COMERCIALIZA NA CEAGESP. 
 

FERNANDES, Suelen Ramalho*; CARNEIRO, Wanderley** 
 
*UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação em Administração 
 
**UNASP/SP - Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

No Brasil os produtos hortifruti sempre fizeram parte da cultura alimentar e vêm ganhando popularidade nos últimos anos em 

função do aumento pela busca de produtos naturais e considerados mais saudáveis. Dessa forma, apesar da grande vocação que 

o Brasil possui para a produção de produtos dessa natureza, o produtor também passa por grandes desafios para fazer um 

negócio rentável, um desses desafios é a exigência constante do consumidor por qualidade e outra dificuldade para a 

comercialização é a ineficiência no manejo e na distribuição dos produtos. A proposta dessa pesquisa é analisar como os 

produtores desse setor produtores administram seu processo produtivo. Para isso, foi realizado um estudo exploratório usando um 

questionário semi-estruturado em uma amostra por conveniência com 25 produtores desse segmento, mas especificamente, 

produtores de alface, tomate e cenoura na CEAGESP. Também foram usados dados secundários desse setor com o objetivo de 

subsidiar as discussões e argumentações do trabalho. Os resultados mostram que os produtores possuem acesso a meios de 

comunicação como internet e que em média percorrem 100 km para vender na CEAGESP. Geralmente a família está envolvida 

no processo e uma tradição que passa entre gerações. Pode-se destacar como um dos fatores mais relevantes o baixo nível de 

planejamento realizado, principalmente no que diz respeito ao planejamento financeiro da produção. Eles apenas possuem 

controle do dinheiro que sobrou após um dia de venda, não fazem uma apuração concreta de gastos desde sementes até o 

transporte para o ponto de venda. Os produtores apontaram como a maior dificuldade que enfrentam, conseguir vender toda sua 

produção, o que mostra mais uma vez o baixo grau de planejamento da produção gerando ineficiência no processo e 

consequentemente um retorno ao produtor aquém daquilo que poderia conseguir. 

 

COMPRAS INESPERADAS E AS IMPLICAÇÕES QUE PROVOCAM PARA A 
ORGANIZAÇÃO 

 
MALZE, Fábio*; SANTOS, Rubens da Costa**  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

 
Pesquisas apontam que, em média, o departamento de compras gerencia entre 40 a 60% de todo o faturamento bruto da 

empresa. As organizações onde o departamento de compras é bem estabelecido, com planejamento estratégico que evite gastos 

fora do orçamento garantem maior lucro líquido e prosperidade. Diante desta situação, tivemos por objetivo nesta pesquisa 

analisar como as organizações lidam com compras inesperadas e se elas têm um planejamento estratégico para essas compras. 

Os métodos para realização da pesquisa se deram de cunho qualitativa, adotado-se o estudo de casos múltiplos como estratégia 

de investigação. Usou-se a “técnica do Incidente Critico” – TIC, um método indireto de análise do trabalho, que permite o registro 

de comportamentos específicos, favorecendo observações e avaliações de forma sistematizada. O estudo buscou identificar 

através de entrevistas com três gestores de compras de empresas de segmento diferenciado, quais as implicações para a 

organização quanto a uma compra inesperada. Concluiu-se, que esse tipo de compra ocorre nas organizações entrevistadas e 

que cada gestor entrevistado lida de maneira diferente com as compras inesperadas. Porém, todos os entrevistados responderam 

que dão prioridade às compras inesperadas pelo fato implicarem diretamente no andamento da empresa e procuram resolver o 

problema da forma mais rápida possível. Quanto ter um planejamento estratégico para esses tipos de compras, não foi percebido 

sua existência em nenhuma das empresas pesquisadas.  As principais implicações para as organizações em uma compra 

inesperadas são: Planejamento da empresa ou pessoas envolvidas no processo, paralisação dos processos da empresa, 

financeiras, entre outros. 
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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL DOS ESTAGIÁRIOS 

SILVA, Ana Claudia*; PEDRAL, Ellen Santos*; HEBERLE, Odinéia*; PEREIRA, Jairo** 

*UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

O presente estudo objetiva identificar qual componente do comprometimento organizacional é predominante nos estagiários do 

ensino superior, levando em consideração o grande número de estudantes dos cursos superiores que precisam de uma 

oportunidade para ingressar no mercado de trabalho, podendo ser para adquirir experiência, ampliar seus conhecimentos ou 

simplesmente para cumprir as horas exigidas pela Universidade. Sabe-se que já existem muitos estudos sobre o 

comprometimento organizacional, como os já realizados por Allen e Meyer (1990, p. 01-18), podendo ser afetivo, 

instrumental/calculativo e normativo, porém são raros os focados exclusivamente nos estagiários. A abordagem exploratória foi 

elaborada através de fontes primárias, dados qualitativos, quantitativos e frequência transversal. Para a coleta dos dados, foi 

elaborado 1 instrumento de pesquisa destinado à estagiários que estivessem cursando o ensino superior e outro para 

profissionais de Recursos Humanos de empresas que tinham estagiários em seus quadros. Ao todo foram distribuídos 91 

questionários para estagiários, dos quais foram respondidos 50 e, para os profissionais de Recursos Humanos, foram distribuídos 

30 questionários dos quais 10 retornaram compondo a amostra. A partir dos dados coletados, foi identificado que entre os 

estagiários pesquisados, o componente instrumental/calculativo foi o predominante, apesar dos profissionais de Recursos 

Humanos expressarem que as organizações almejam que esses desenvolvam mais o comprometimento afetivo. Contudo, obteve-

se uma pequena amostra dos profissionais de Recursos Humanos o que possibilitaria uma análise mais representativa, devido à 

amostra ser aleatória, talvez obter-se-ia outro resultado se a amostra fosse maior ou em outras regiões. Quanto aos questionários 

dos estagiários, a dificuldade encontrada foi o medo de que as informações fossem divulgadas, o que explica a diferença entre a 

quantidade distribuída e a quantidade retornada. Por fim, acredita-se que este estudo possibilitará pesquisas futuras para que as 

organizações possam desenvolver projetos voltados aos estagiários, visando que esses possam desenvolver o comprometimento 

esperado. 

 

COMUNICAÇÃO DE MARKETING NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: ESTUDO 
DE CASO: UNASP – CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

 
SÀ, Mariana de* ; SANTOS, João Almeida ** ; GALDINO, Clovis Luiz** ; SANTOS, Eduardo Biagi 
Almeida * 
* UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação de Administração 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

**UMESP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

* UMESP/SP - Discente do Curso de Graduação de Administração Comércio Exterior 

A pesquisa foi realizada junto aos alunos do primeiro ano dos cursos de Administração, Pedagogia e Enfermagem e último 

semestre dos cursos de administração e pedagogia do UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo. Os dados foram 

coletados a partir de questionários com parte das perguntas formuladas para expressar a opinião e percepção do respondente 

numa adaptação da escala de Likert  e outra parte formuladas de forma fechada, mas com ampla possibilidade de respostas, 

visando explorar fatores como satisfação, necessidades, qualidade nos serviços prestados e meios de comunicação adequada.  

Com o acirramento da concorrência, as instituições têm notado que a demanda por cursos continua expressiva, mas a oferta de 

cursos com propostas variadas é muito grande. Os dados mostraran que 80% dos entrevistados conheceram o UNASP através 

de familiares e amigos, mostrando a importância da indicação e relação de afinidade das pessoas próximas. Em segundo lugar, 

12% dos entrevistados mencionaram que a apresentação foi feita através do colégio, podemos deduzir que é importante para o 

UNASP a relação com outros colégios para atrair alunos potenciais, embora a pesquisa não tenha identificado se o colégio 

pertencia a própria rede adventista ou outros. Este resultado aponta para uma decisão estratégica da instituição de manter a 

comunicação de marketing atuando com o fortalecimento das informações para o mercado de tal modo que a sua marca esteja o 

maior tempo possível em evidência na memória do futuro aluno. E 56% responderam que fazem a indicação pela qualidade de 

ensino e 21% indicam por proporcionar educação adventista que denota seriedade e qualidade. Resultados para a instituição no 

posicionamento estratégico diante dos concorrentes, devendo aproveitar a informação para comunicar o mercado de mais uma 

razão para o futuro aluno escolher esta instituição. 
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DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL NO SUPERMERCADO BATALHA 
 

LIMA, Fabiana Gonzales Dias de*; PEREIRA, Jairo** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

O presente estudo teve como objetivo a análise do clima organizacional e o que isso pode auxiliar o Supermercado Batalha dos 

municípios de Embu das Artes e Carapicuíba a identificar oportunidades de melhoria no ambiente de trabalho e qual a percepção 

dos colaboradores a este respeito. Com a pesquisa é possível identificar a satisfação dos membros de uma empresa, em relação 

a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização. O levantamento foi realizado através de uma pesquisa 

quantitativa, cuja coleta dos dados se deu por meio da aplicação de questionários e este foi uma adaptação ao de Santos. É um 

estudo de campo de natureza exploratória. Foram entregues a 44 colaboradores, ou seja, a toda população e em retorno foram 

recebidos 26 questionários.  Em resposta pode ser observado que as variáveis que apresentaram um maior grau de insatisfação 

foram: liderança, recompensas, padrões e responsabilidades. Para as mesmas é importante que se trace um plano de ação capaz 

de gerar mudanças e estas contínuas. A pesquisa de clima organizacional não é o fim do processo, é preciso então, identificar as 

melhorias que poderão ser realizadas, e após esta apresentação resta à empresa intervir nas causas que estão prejudicando a 

qualidade do ambiente visto que a motivação e bem estar dos colaboradores refletem em resultados positivos para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIFERENÇA DE PERCEPÇÃO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

ENTRE LÍDERES E LIDERADOS 
 

OLIVEIRA, Jade*; SILVA, Natasha Delcilio da*; CAMPOS, Valéria Herbel de Melo*, PEREIRA, Jairo** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

Esse trabalho procura examinar a opinião de líderes e liderados sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). O principal 

objetivo foi descrever as diferenças entre as percepções de QVT entre líderes e liderados. Para isto foram utilizados dois 

questionários desenvolvidos por Limongi-França, que discriminam quatro dimensões – BPSO, Biológicas, Psicológicas, Sociais e 

Organizacionais, as quais influenciam no grau de percepção de QVT nutrido pelos pesquisados. A abordagem da pesquisa teve 

caráter exploratório, a amostra foi aleatória e por conveniência, sendo os dados de caráter qualitativo e quantitativo, coletados em 

6 empresas dos ramos bancário, metalúrgico, farmacêutico, serviços de decoração e de tecnologia da informação, localizadas no 

extremo sul da cidade de São Paulo e no município de Itapecerica da Serra. Foram distribuídos 130 questionários para liderados e 

15 para lideres. Destes houve um retorno de 110 questionários de liderados e 11 de lideres. Os dados foram organizados a partir 

de planilhas eletrônicas do MS-Excel-2007® e tratados estatisticamente através do SPSS v.18®, se valendo apenas de estatística 

descritiva. Com base na pesquisa realizada, pode-se constatar que existem diversas diferenças de percepções no tema de QVT 

entre lideres e liderados. Os lideres possuem um melhor entendimento sobre QVT, com uma visão mais ampla e pensamento com 

foco organizacional. Já os liderados consideraram base para conceito de QVT apenas o conhecimento do que é qualidade de vida 

pessoal, misturando assim o seu real significado, ou seja, para os liderados QVT é a satisfação pessoal, e para os líderes é o 

equilíbrio entre a satisfação pessoal e os resultados organizacionais. 

 



 
XII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

11 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO SUCESSÓRIO DE EMPRESAS 
FAMILIARES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM TRÊS EMPRESAS DA ZONA 

SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

OLIVEIRA, Paulo Marcelo de *; CARNEIRO, Wanderley **  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração de Empresas 

O objetivo do trabalho foi contribuir teoricamente através de revisão bibliográfica ao analisar os problemas ligados a sucessão em 

empresas familiares que podem colocá-las em risco de sobrevivência e, apontar as possíveis ações preventivas que facilitam o 

processo e minimizam os conflitos. A sucessão é uma etapa importante, delicada e inevitável no ciclo de vida das empresas 

familiares, envolve o sucedido, o sucessor, a família, a empresa, o mercado e a comunidade. As possíveis ações preventivas que 

podem minimizar os problemas e conflitos envolvidos na sucessão e aumentar as chances de sobrevivência das empresas 

familiares resumem-se no planejamento da sucessão e o preparo de todos envolvidos para o processo. Conforme embasamento 

teórico discorrido, observa-se que as empresas familiares, em especial as de pequeno porte, ocupam um lugar de destaque no 

contexto mundial dos negócios, o que pode ser explicado, em princípio, por sua elevada participação nesse universo de 

empresas.   

Todavia, essa importante participação é resultante da insistência e perseverança daqueles que se dispõe a superar as 

dificuldades, por mais complexas que elas se apresentem. 

 

 

 

 

 

 

  

ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
 VIEIRA, Fabiana Rocha*; TOMAZELI, Meri Cristina Araujo** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

O Endomarketing como ferramenta de Comunicação e Gestão de Pessoas foi à temática deste trabalho. O objetivo era identificar 

o nível de satisfação junto aos colaboradores internos dos segmentos de várias empresas da cidade de São Paulo para com as 

ações do Endomarketing. Foram analisados os critérios de motivação e qualidade de vida no ambiente de trabalho e a 

importância de um Programa de Endomarketing numa empresa, frente as suas dimensões. O método de pesquisa bibliográfica 

utilizado foi de caráter exploratório. Sendo avaliadas dez dimensões do Endomarketing com 100 colaboradores internos dessas 

empresas, tendo como instrumento de coleta um questionário, com indicadores de concordância, neutralidade e discordância. 

Com os dados obtidos, identificamos que o nível de satisfação dos colaboradores internos apresenta resultados acima da média, 

portanto as empresas atingem os desejos da maioria. Concluindo também, que a organização deverá continuamente contribuir 

com a qualidade de vida de seu colaborador interno, intensificando as estratégias já implantadas e adotando inovações em mais 

algumas. 
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ESTUDO DE CASO: ANÁLISE SISTÊMICA SOBRE O NÍVEL DE SERVIÇOS DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 

 

 
SANTOS, Adriano Corrêa*; SILVA, Bruno Cesar da*; GOMES, Marcelo Nunes*; GRUBER, Edinor 
Max** 
 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 
 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 
 

Outsourcing é uma prática em que parte do conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa é realizada em uma 

cadeia produtiva e providenciada por outra externa, em um relacionamento cooperativo e interdependente, sendo uma opção por 

uma relação de parceria e cumplicidade com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva, em uma decisão tipicamente 

estratégica, abrangente e de difícil reversão. Já a terceirização tem significado apenas um negócio, uma decisão operacional, 

mais restrita e relativamente de mais fácil reversão. E conforme essa exigência foi realizada uma pesquisa de estudo de caso do 

funcionamento do Outsourcing de Impressão na empresa XPTO (nome fictício para manter a confidencialidade da empresa), que 

está a 05 (cinco) anos no mercado com soluções em impressão, levantando questões como: É vantajoso a empresa transferir os 

seus serviços de impressão para uma empresa terceirizada? Será que as empresas que possuem o sistema estão satisfeitos com 

o nível de serviço? Para responder aos questionamentos foram consultadas algumas empresas no Estado de São Paulo que 

aderiram ao serviço. O objetivo do estudo é avaliar se a empresa está atendendo ao nível de SLA (service level agreement) do 

cliente com seus equipamentos, suprimentos e serviços e observar se a redução de custo esta dentro da meta orçamentária. No 

entanto, conforme avaliação dos clientes constatou-se que: os equipamentos estão dimensionados corretamente conforme 

estabelecido e avaliado, a redução de custo foi avaliada satisfatoriamente pela maioria dos entrevistados, as tecnologias dos 

equipamentos propostos estão suprindo as suas necessidades. 

  

 
 
 
 

IMPACTO DA CLASSIFICAÇÃO DO RATING DE DETERMINADAS 
ORGANIZAÇÕES NO SPREAD BANCÁRIO 

 

CHAVES, Lelayne dos Reis*; VICTORIA, Luis Arthur Meirelles** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração  

 

Este trabalho busca verificar a existência de relação entre o índice rating e a taxa de juros para organizações. O objetivo geral é 

analisar se este indicador causa impacto na taxa de juros das organizações, verificando se existe relação entre uma classificação 

excelente e uma taxa de juros baixa. Para chegarmos ao objetivo geral é necessário estabelecer e atender os objetivos 

específicos que são: analisar a importância das agências de rating para o país; verificar a veracidade das informações e análises 

divulgadas por elas; destacar a importância das instituições bancárias, do crédito e da análise de risco. Através da fundamentação 

teórica foi possível ver a importância dos ratings para a economia mundial, através dele e de outras ferramentas é possível 

verificar o nível de risco que uma operação de crédito pode nos colocar. A metodologia utilizada foi exploratória, transversal, 

qualitativa e uso de fontes primárias. Foram aplicados questionários com dois experientes profissionais do mercado, onde ambos 

atuam em duas das cinco maiores instituições bancárias exercendo atividades na área de crédito. Os resultados obtidos através 

dos questionários aplicados foram que os dois profissionais acreditam na importância das agências de rating e que as 

classificações podem ser um bom indicador para as análises de precificação de taxas, mas não são suficientes para uma análise.  

A principal conclusão alcançada através deste trabalho é que o rating pode impactar na precificação da taxa, mas a avaliação do 

risco de uma operação não deve ser feita com base apenas no rating, muitos outros fatores são e devem ser analisados 
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IMPLANTAÇÃO ISO 14001 QUANTO A PRODUÇÃO MAIS LIMPA NA EMPRESA 
CARMONA 

 

SILVA, Josineide Castro Genésio*; SANTOS, Rubens Costa **  

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

As organizações têm sofrido pressões de todas as ordens, a concorrência está cada vez mais acirrada, as margens de lucro estão 

diminuindo e o nível de exigência dos clientes não para de subir. A adequação às normas ambientais tem sido a maior 

preocupação das empresas que querem sobreviver em um mercado tão competitivo. O presente trabalho tem como enfoque a 

ISO 14001 quanto a produção mais limpa, que consiste na aplicação de estratégias integradas aos processos produtivos que 

objetivam reduzir riscos ao meio ambiente e consequentemente aos humanos e demais seres vivos. Por meio de estudo de caso 

efetuado em uma indústria metalúrgica, fabricante de componentes para eletrodomésticos portáteis, Carmona Industrial Ltda., 

analisou-se a implementação do programa de produção mais limpa, para verificar se após a sua implantação a produção 

realmente ficou mais limpa. Para se chegar a termo deste trabalho, optou-se por se utilizar, além de literatura sobre o tema e 

documentos da empresa pesquisada, entrevistas com funcionários de maneira a descobrir como se deu as mudanças 

organizacionais ocorridas durante a recente implantação do programa de produção mais limpa. Os resultados apresentados neste 

estudo mostram que houve significavas reduções no consumo de energia elétrica, água, óleo para fabricação das peças, e 

redução de resíduos poluentes, como redução de cavaco, óleo, estopas, papelão entre outros. Pode-se concluir que o programa é 

viável no sentido econômico, apesar de ser um programa que acabou de ser implementado, não tendo como mensurá-los neste 

primeiro momento. Porém, ele é efetivo quanto aos seus objetivos que, são minimizar os impactos ambientais 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGÍSTICA HOSPITALAR: ESTUDO DE CASO DE UM HOSPITAL PÚBLICO 
GERENCIADO POR UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE 

 

LANNA, Elisa Cunha*; GRUBER, Edinor Max** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração de Empresas  

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração de Empresas  

 

Desenvolver estratégias e práticas que geram resultados significantes e satisfatórios na gestão de recursos materiais em um 

ambiente hospitalar é a principal missão do gestor hospitalar. Considerando que a gestão de recursos materiais está inserida no 

cenário da Logística, este estudo visa conhecer os fatores envolvidos e as técnicas de gestão que auxiliam evitar a falta de 

materiais médico-hospitalares e medicamentos. O método utilizado para realização do estudo foi o da pesquisa exploratória 

qualitativa. Realizou-se levantamento do material bibliográfico sobre o assunto, cabendo ressaltar que sobre o assunto específico, 

as fontes bibliográficas na área hospitalar são limitadas. O estudo de caso foi desenvolvido em um Hospital Público no Estado de 

São Paulo, gerenciado por uma Organização Social de Saúde. As informações foram coletadas através de questionários 

direcionados aos profissionais envolvidos no processo de gestão de recursos materiais. Através da comparação do material 

bibliográfico e as práticas adotadas no Hospital pesquisado e entrevista com o Prof. Dr. Claude Machline, um dos autores do livro 

Logística Hospitalar: Teoria e Prática,  foi possível detectar que a prática desenvolvida está alinhada com os métodos-científicos e 

também que as estratégias têm resultado em melhorias  para a Instituição. 
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O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES UNIVERSITARIOS NO AMBIENTE 
VIRTUAL 

MENDES, Adriana Ferreira*; ARAUJO, Gabriela Albuquerque*; MATOS, Fabio do 
Nascimento*SANTOS, Rubens da Costa**; SANTOS, Almeida Santos** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

A Internet é uma ferramenta que cresceu muito nos últimos anos e causou grande revolução nos processos. Hoje, 

grande parte das atividades que eram feitas de forma presencial (conversas, pesquisas, reuniões e compra e venda) podem ser 

feitas através dessa tecnologia. Vários estudos têm mostrado que a compra e a venda, de modo geral, têm crescido 

agressivamente através do e-commerce. Os números são expressivos e as informações atualizadas a todo o momento. O objetivo 

desse trabalho é identificar o perfil do consumidor universitário que efetua ou não compras pela internet, considerando freqüência 

do uso da internet, preferência ou não pela compra, freqüência de realização das compras, produtos adquiridos, possíveis 

produtos para aquisição, fatores de influencia e satisfação. Esta pesquisa pretendeu identificar, investigar e analisar os fatores 

que levam os universitários a efetuarem ou não compras pela internet e o motivo do uso. A pesquisa se constituiu com a aplicação 

de um questionário composto por perguntas fechadas e também perguntas de ordem de preferência aplicada na Universidade 

Adventista Campus São Paulo – UNASP, com uma amostragem de alguns alunos voluntários que concordaram com a pesquisa. 

Percebeu-se que em grande parte dos entrevistados efetua compra pela internet, trabalham, possui renda própria, é em sua 

maioria do sexo masculino, possui idade entre 17 a 23 anos e inglês no nível básico. Após a tabulação e analise dos dados, pode-

se perceber que os objetivos específicos foram parcialmente alcançados, uma vez que os números para tal embasamento foram 

insuficientes para resultados mais precisos e estatisticamente mais corretos. Para futuro estudos sugerimos uma amostragem 

maior e comparações com universitários de outras faculdades para que os resultados sejam obtidos de forma mais coerente. 

 

 
O PROCESSO DA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO COM O CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO E O MARKETING EDUCACIONAL 
 

LIMA, Priscila Barbosa Abdala*; SANTOS, Raquel Cardoso Mendes*; ROCHAEL, Fernando Martins** 

*UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP - Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

O mercado educacional brasileiro mudou muito nos últimos anos e tem experimentado novos desafios continuamente. A 

ampliação do número de instituições privadas, por exemplo, vem acirrando a competitividade e propiciando um grande 

crescimento dos investimentos em publicidade no setor. Não basta, no entanto, apenas aumentar os investimentos em 

publicidade, mas também fazê-los de forma adequada, com pesquisas de mercado embasadas nas reais necessidades do 

estudante ou potencial estudante. O profissional de marketing de uma instituição de ensino superior deve considerar o público-

alvo externo e interno para efetuar uma oferta mais adequada destacando os aspectos que podem interferir nos procedimentos 

gerais e táticos da instituição. A Universidade deve promover um marketing adequado, ou seja, esclarecer os objetivos de cada 

curso e lembrar que o aluno é um cliente. A identidade é construída à medida que os sistemas de significação e representação 

cultural se ampliam, permitindo ao sujeito localizar-se de diferentes formas na sociedade. O significado da identificação é marcar 

ou destacar algo ou alguém. O papel da instituição de ensino é fazer com que o aluno sinta uma identificação pela instituição e 

curso escolhido. A transformação da nossa identidade se dá no convívio com nossa família, amigos, ou seja, relação com quem 

nos dá regras desde nosso nascimento. O sujeito pós-moderno não apresenta uma identidade fixa. Essa identificação ocorre 

porque estamos carregados de emoção, identificação com os outros (pais, amigo) e absorvemos suas atitudes e papeis tornando-

os nosso. Com esse convívio a criança começa a adquirir sua identidade de forma coerente. É por meio do curso de graduação 

que o indivíduo vai desenvolver sua carreira e exercer seu trabalho de maneira autentica. A formação se torna cada vez mais 

importante no que corresponde as habilidades e as expectativas na conquista da autonomia no trabalho desenvolvido. 
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PADRONIZAÇÃO DE CADASTRO ENTRE INDÚSTRIA E VAREJO PARA MELHOR 
EFICIÊNCIA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 
TIGRE, Joelma Cristina Azevedo*; SOUZA, Willian Oliveira de*; CARNEIRO, Wanderley** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

O cadastro de produtos é a base de gestão da cadeia de suprimentos, nele é que se registram todos os produtos transacionados, 

bem como suas características necessárias às diferentes áreas no processo de produção, estocagem, distribuição, 

comercialização, tributação entre outros. Diariamente, observa-se na indústria brasileira, no comércio atacadista e varejista e na 

atividade de transporte e movimentação de produtos, problemas decorrentes da incorreta identificação de produtos, divergência 

entre estoque físico e virtual, compra desnecessária de produtos ou manutenção de estoques inativos, rupturas, e tantas outras 

causas de gastos e ineficiência. Todos esses problemas poderiam ser sanados com a adoção de um cadastro único entre 

indústria e varejo através de uma gestão integrada da Tecnologia da Informação (TI). O presente trabalho investigou por meio de 

um estudo exploratório qualitativo a padronização de cadastro de produtos entre a indústria e o varejo para melhor eficiência na 

cadeia de suprimento. Este estudo foi conduzido por meio de pesquisa de campo, no caso da população em estudo, a 

amostragem foi feita com base na entrevista com cinco profissionais da indústria de perfil: alimentício, higiene, limpeza e beleza, 

que fazem parte da população alvo da pesquisa. Todas as indústrias pesquisadas são de grande porte, sendo que quatro são 

multinacionais. Os objetivos deste trabalho são analisar quais as dificuldades para a implementação do sistema padronizado de 

cadastro, avaliando o que isso irá gerar de vantagens. Os resultados revelaram que a falta de compreensão do processo de 

cadastro, tal como a falta de demanda para implementação de um sistema padronizado e integrado são alguns dos impedimentos 

para a padronização. Concluiu-se que a importância da Tecnologia da Informação e a necessidade de sincronismo de dados entre 

os sistemas poderá ser fundamental para o avanço eficiente dos processos cadastrais de produtos na cadeia de abastecimento 

deste País.  

 

PORTO DE SANTOS: AS DIFICULDADES LOGISTICAS DE ACESSO E DE 
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DO MAIOR PORTO DA AMERICA DO SUL 

 
MACHADO, Aline* ; SANTOS, João Almeida ** ; GALDINO, Clovis Luiz** ;  
* UMESP/SP - Discente do Curso de Graduação de Administração Comércio Exterior 

** UMESP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração Comércio Exterior 

**UMESP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

Identificar os principais problemas que afetam a movimentação de carga no Porto de Santos, tendo como base dados 

bibliográficos e uma pesquisa através de 45 questionários distribuídos para funcionários de empresas que fazem exportação ou 

importação de mercadorias e com despachantes aduaneiros, com um percentual de respondentes válidos de 44,44%. Dentre os 

problemas, sugere-se alguns projetos para a modernização e reestruturação do Porto de Santos: investimentos para reformar e 

ampliar a linha férrea, pois a linha é a mesma desde sua inauguração do século XIX. Usando a tecnologia atual, é possível torná-

la mais rápida, principal reclamação dos exportadores. Utilizando a ferrovia, os custos com fretes serão mais baratos e a há mais 

segurança da mercadoria, do que se transportada por rodovias. Divulgação e incentivo do acesso ao Porto por ferrovia, 

desafogando o trânsito das rodovias. Comprar equipamentos modernos, como guindastes, esteiras rolantes para contêineres, 

para tornar o Porto mais eficiente, minimizando o tempo de espera de embarque e desembarque, barateando custos de 

armazenagem. Os equipamentos utilizados atualmente não existem mais nos portos da Europa, foram substituídos por 

equipamentos mais eficientes, que comportam grande capacidade de movimentação. Concluir a dragagem para que grandes 

navios possam atracar na costa do Porto, utilizando sua capacidade total e reduzindo custo de fretes. Exigir que o governo invista 

100% dos valores destinados aos portos e conclua os projetos inacabados e os projetos arquivados. Melhorar as condições das 

rodovias Anchieta-Imigrantes, liberando o fluxo de caminhões que têm como destino o Porto de Santos e prejudicados pelo 

grande fluxo de carros de passeio, principalmente aos fins de semana e feriados. A solução seria criar uma pista exclusiva para 

caminhões de cargas, com acesso direto à entrada do Porto. Ainda, a qualificação dos profissionais operacionais do Porto, 

incentivando que os mesmos voltem a estudar e façam cursos de reciclagem.  
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO: ESTUDO DE CASO DO SETOR DE 
ESTOQUE DA NATURA 

 

CAMARGO, Aldamira Rodrigues*; SANTOS, Natalie de Souza*; CARNEIRO, Wanderley**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Administração 

 

A gestão de estoque é importante para o controle de custos das empresas, bem como, a implantação de sistemas para o 

gerenciamento, além de pessoas preparadas para o uso e manuseio dos processos. O sistema de compras deve estar em 

sincronia com outras áreas, recebendo informações seguras e úteis, alimentando outros departamentos, evitando divergências 

nas informações. O estudo de caso apresentado, refere-se na implantação do Sistema Portal de Compras (Projeto Mercúrio) na 

empresa Natura Cosméticos S/A. Com o crescimento da empresa, houve a necessidade de investir em tecnologia, depois de 

evidenciar falhas de comunicação, analisou-se então o “Projeto Mercúrio” em resposta a esse problema. A questão principal é 

analisar como um sistema novo poderia influir em outros departamentos. A importância de ter exatidão nas informações baseia-se 

em um sistema eficiente para não ocorrer desperdício de tempo, dinheiro, matéria-prima, etc. A pesquisa realizada neste trabalho 

é do tipo exploratório/qualitativo, através de 65 questionários, contendo perguntas abertas e fechadas para os usuários do sistema 

Portal de Compras, sendo 17 do sexo masculino e 48 do sexo feminino, além, de uma entrevista com um dos coordenadores 

responsáveis pela implantação do sistema. Foi observado que 43,08% dos usuários consideram “bom” a contribuição do Portal de 

Compras para agilizar os serviços prestados pela empresa como, requisições, pedidos e contratos. Já os benefícios obtidos após 

a implantação do Portal, 47,69% relataram que houve melhoria nos processos, pois o sistema ficou unificado, integrando as 

informações entre os departamentos. Cerca de 58,46% dos usuários consideram “regular” o nível de treinamento porque foram 

treinados por multiplicadores. Portanto, a implantação de um sistema integrado formaliza e agiliza processos, reduzindo custos e 

inadimplências. O treinamento dos usuários é necessário para relacionar operação do sistema, bem como, o entendimento, pois a 

falta de conhecimento da ferramenta pode ocasionar prejuízos e retrabalhos. 

 

  

 
 
UNIVERSIDADES CORPORATIVAS EM HOSPITAIS UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
 

PINHO, Itamaris Araújo*; TEIXEIRA, Carlos** 

*UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação em Administração 

**UNASP/SP - Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Administração 

 

O ambiente de negócios em atenção à saúde está em pleno crescimento e desenvolvimento, cada vez mais os gestores estaduais 

e municipais estão delegando a saúde de sua população para empresas competentes em gestão e manutenção da saúde. As 

Organizações Sociais são exemplos que oferecem qualidade e eficiência em administração de hospitais públicos.  Contudo, existe 

uma deficiência muito grande para essas Empresas encontrarem profissionais que estejam alinhados com os objetivos e 

estratégias organizacionais. Uma possibilidade de educação em serviços é oferecido pelas Universidades Corporativas, iniciativas 

relativamente recentes no Brasil. Duas experiências de Universidades Corporativas em hospitais detectadas neste estudo são as 

do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre e o Hospital das Clínicas em São Paulo, contudo, ambos oferecem cursos 

exclusivamente nas áreas assistenciais em saúde. Este estudo detectou que os gestores administrativos da Associação Paulista 

para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM encontram dificuldades em contratar profissionais qualificados para atuarem nas 

diferentes áreas administrativas dos hospitais afiliados. O estudo objetivou também apresentar a esses gestores que uma 

Universidade Corporativa pode contribuir para a solução deste problema. Partiu-se do pressuposto que qualificar colaboradores e 

disseminar a cultura institucional são elementos contributivos do processo em busca da excelência na prestação de serviços e 

para as qualificações hospitalares.  
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ANÁLISE COMPARATIVA DO ÍNDICE DE PARASITOSES INTESTINAIS EM 
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

BARROSO, Osana Souza de Queiroz*; AGUIAR, Rosana Vieira*; VIEIRA, Zilda Aparecida*; 

ESTEVES, Eliane Virginia da Silva** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

**UNASP/SP – Docente Pesquisadora do Curso de Graduação em Ciências Biológicas  

 

O estudo das verminoses e das doenças causadas por protozoários que acometem o homem esteve sempre em discussão, 

principalmente nas periferias das grandes cidades onde as populações têm um baixo nível sócio-econômico, vivendo em 

condições precárias de saneamento e higiene. Segundo Neves (2000), os indivíduos na faixa etária escolar de 1 a 10 anos 

possuem altos índices de prevalência de parasitoses, atingindo cerca de 70 a 90% das crianças. Diante do exposto foi realizado 

numa escola municipal de Itapecerica da Serra no período de junho à agosto de 2010 uma coleta de amostras fecais com adultos 

e crianças. Para isso houve anteriormente uma reunião com os pais e/ou responsáveis pelos estudantes juntamente com a 

direção da unidade escolar, onde foi exposto os principais objetivos do projeto, bem como as instruções para realização do 

mesmo e o grau de importância e cuidado na maneira correta da coleta e manipulação das amostras. Cada participante e 

responsável recebeu um termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias que foram devidamente assinados e entregue 

uma via para as responsáveis pelo projeto, e coletores universais numerados, sendo que para as crianças foram entregues 3 

frascos e os adultos 1 frasco. As amostras foram coletadas em datas alternadas. Os resultados da análise foram liberados ao 

participante de acordo com o número a este concedido. Das 79 amostras analisadas, sendo 23 adultos e 56 crianças, 43% das 

crianças apresentaram positividade e entre os adultos 43,5% estavam parasitados. Conclui-se então que a incidência de parasitos 

não se dá apenas em crianças como muitos estudos afirmam, mas também em adultos e que a maior causalidade disso é a falta 

de higiene e saneamento básico adequado à população.  

 

 
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO MATERIAL PARTICULADO FINO (PM 2,5) DA CIDADE 

DE SÃO PAULO NO CICLO DO EPITÉLIO SEMINÍFERO DE CAMUNDONGOS 
 
PAMPALONI, Amanda Carolina MONTEVECHI*, PIRES, Adriana** 

*UNASP/SP_ Discente do curso de Ciências Biológicas Bacharelado 

**FMUSP_ Doutora em Ciências e Pesquisadora do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental 

 

Este trabalho caracteriza os efeitos dos níveis ambientais do material particulado fino (PM2,5) da poluição na espermatogênese de 

camundongos (BALB/c) durante ou após a gestação e/ou depois do período de amamentação. Uma geração parental foi exposta à 

poluição do ar em duas câmaras de topo aberto, uma com filtragem de partículas e outra sem, durante 4 meses. Depois os animais foram 

acasalados e depois do nascimento parte das fêmeas (n=15) com sua prole foram transferidas da câmara filtrada para a não filtrada 

formando o grupo de exposição pós-natal, da mesma forma, fêmeas (n=15) e prole da câmara não filtrada foram transferidas para a 

câmara filtrada formando o grupo pré-natal. Os animais restantes ficaram em suas respectivas câmaras até o desmame e, então, outro 

grupo de fêmeas (n=15) foi transferida da câmara filtrada para não filtrada e vice-versa, formando os grupos de exposição pós-natal 

desmame e pré-natal desmame, respectivamente. Os animais remanescentes de ambas as câmaras constituíram os grupos não exposto 

e pré+pós-natal. Após 90 dias, os animais foram pesados, anestesiados e sacrificados para coleta dos testículos, que foram fixados e 

corados com ácido periódico de Schiff (PAS) contra-corado com alcian blue. Duzentas secções transversais de túbulos seminíferos foram 

avaliadas pelos métodos da morfologia tubular e acrossômico para a obtenção das freqüências dos estádios do ciclo espermatogênico.Os 

resultados mostraram que, pelo método da morfologia tubular, apenas o grupo pós-natal apresentou alteração do ciclo do epitélio 

seminífero com o aumento da frequência do estádio 5 (p = 0,041). Os demais estádios avaliados pelo método da morfologia tubular não 

apresentaram alterações significativas, bem como os estádios avaliados pelo método acrossômico.Estes resultados mostram que o PM2,5 

pode afetar a reprodução masculina de animais expostos pelo desequilíbrio da freqüência do estádios do ciclo espermatogênico em 

animais expostos após a gestação. 
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AVALIAÇÃO DA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL, INDICE DE MASSA 
CORPORAL E ESTILO DE VIDA EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PUBLICA 

NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 

 

SAMPAIO,Viviane Seba*; CAVALARO,Diego*, COSTA, Luciano** 
 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Biologia 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Biologia 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em 

Ciências Biológicas 

 

A obesidade na adolescência tem adquirido características epidêmicas em todo o mundo. Dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) realizada em 2002-2003 no Brasil, demonstraram que, dos 35,5 milhões de adolescentes de 10 a 19 anos, 

16,75% estavam acima do peso. Problemas como formação de placas ateroscleróticas, diabete melito não-insulino-dependente, 

dislipidemia, hipertensão arterial, entre outros estão associados à distribuição da gordura. Assim sendo propomos avaliar a 

circunferência abdominal (CA), índice de massa corporal (IMC), pressão arterial média (PAM)  e estilo de vida de adolescentes de 

uma escola pública na zona sul de São Paulo. Trata-se de um estudo transversal , composto por avaliações antropométricas ( 

IMC e CA ) e um questionário anônimo de auto-preenchimento. A amostra é constituída por 58 alunos de ambos os sexos de 15 a 

17 anos, matriculados em uma escola pública na zona sul de São Paulo. De acordo com o IMC, observamos que 15% dos 

meninos e 8,3% das meninas apresentaram peso elevado. Existe uma correlação positiva entre  o IMC e CA e entre CA e PAM. 

Houve diferença nas horas médias diárias em relação a  atividade física  e horas de  televisão (p˂0,01) e também em relação a 

horas médias diárias de acesso a  internet e atividade física (p˂0,05) . De acordo com os resultados é possível observar que na 

amostra estudada os adolescentes apresentam estilo de vida que pode resultar em obesidade na idade adulta. 

 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE SOLOS PELO TEXTE DE 
MICRONÚCLEO COM TRADESCANTIA PALLIDA (TRAD-MN) 

 
XAVIER, Bárbara de Oliveira*; PASSOS, Letícia dos*; MIELLI, Ana Cristina** 

*UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação Ciências Biológicas 

**HC FMUSP - Docente Pesquisador do Laboratório de Atmosférica Experimental 

 

Os efeitos gerais de poluição na qualidade do ar, da água e do solo, originaram-se de várias maneiras distintas principalmente 

após o desenvolvimento industrial e urbano, são causas de grande preocupação, não apenas como ameaças para a diversidade 

biológica, mas também por causa de seus efeitos na saúde humana. Uma das ferramentas da ciência para avaliar, quantificar e 

determinar os efeitos causados por poluentes no ambiente é a ecotoxicologia, ela descreve a relação entre os poluentes químicos 

e o ambiente em que são liberados e a biota naquele ambiente. O objetivo desse estudo foi padronizar um solo pela análise de 

Fluorescência de Raios-X por Dispersão de Energia (FRX-DE) e pelo Teste do Micronúcleo em Tradescantia (TRAD-MN) para 

sua utilização no cultivo de Tradescantia pallida para biomonitoramento. A exposição foi do tipo crônico, onde as plantas ficaram 

expostas, em três tipos de solo diferentes, por três meses, o tempo foi escolhido em função do aparecimento de inflorescências 

jovens necessárias para o ensaio.  Após o período, foram coletadas de 5 - 10 hastes florais por grupo experimental, onde as 

células germinativas da planta foram observadas, analisadas e contadas o número de micronúcleo em microscópio óptico. O 

resultado obtido foi expresso em freqüência de micronúcleo por amostra de solo. A amostra do solo do Grupo 1 (composto 

orgânico) foi  a 2,3% de micronúcleo, a amostra do solo do Grupo 2 (composto heterogêneo - FMUSP) foi a 0,6% de micronúcleo, 

a amostra do solo do Grupo 3 (composto químico – UNASP) foi a 8,3% de micronúcleo. Entre os três solos estudados, o solo do 

Grupo 3 apresentou maior efeito genotóxico para a planta, esse efeito pode ter ocorrido devido a presença de algum elemento 

químico na composição do mesmo, sugerimos que novos testes sejam realizados para confirmar o efeito genotóxico deste solo.  
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DA ATMOSFERA DE UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO ATRAVÉS DO 

BIOMONITORAMENTO COM Tradescantia pallida 
 
MENEZES, Sarah Gomes*; VILLEGAS, Camila Márcia ** 
*UNASP SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas. 

**FMUSP – Doutoranda em Ciências pelo Programa de Patologia - Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental. 

 
A poluição do ar tem-se constituído em uma das mais graves ameaças à qualidade de vida dos habitantes de grandes metrópoles. 

Segundo avaliações da Organização Mundial da Saúde, ultrapassam a casa dos dois milhões as mortes prematuras atribuídas 

anualmente aos efeitos da contaminação do ar. Os níveis de poluentes atmosféricos da cidade de São Paulo são avaliados por 

monitores da CETESB. Sabe-se que essas bases de monitoramento concentram-se na região central da cidade, excluindo-se os 

territórios periféricos de suas análises. Logo, modelos de monitoramento alternativos que alcancem regiões desprovidas de 

monitoramento técnico mostram-se de extrema importância. O biomonitoramento utilizando plantas da espécie Tradescantia 

pallida é uma alternativa viável para avaliar a qualidade do ar, mostrando-se eficiente para detecção de agentes mutagênicos 

causados pelos poluentes urbanos, além de ser encontrada com facilidade em diversas regiões da cidade. Assim, o presente 

estudo utilizou Tradescantia pallida para verificar o potencial mutagênico da atmosfera de um centro universitário na zona sul de 

São Paulo, por meio da quantificação de micronúcleos em tétrades de Tradescantia (Trad-MCN). Realizou-se um monitoramento 

passivo utilizando-se plantas cultivadas nos jardins do centro universitário.  As inflorescências foram colhidas, fixadas e 

posteriormente analisadas em laboratório. O controle foi obtido de amostras cultivadas em Caucaia do Alto, por ser uma região 

com pouca incidência de poluentes. Pela análise descritiva dos dados e pelo teste Mann-Whitney (software SPSS 17), constatou-

se que as a frequência de micronúcleos nas amostras cultivadas no Centro Universitário apresentou diferença estatística 

marginal, não significativa (p=0,095) dos dados do grupo controle. Porém, acredita-se que com o aumento das amostras, seria 

possível haver diferença. Apesar da proximidade da Estrada de Itapecerica, com alto fluxo veicular, a vegetação presente no 

Campus parece servir de barreira contra os poluentes. Uma posterior análise com mais amostras deverá ser realizada para 

confirmação dessa premissa. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM GENÉTICA NA ÓTICA 
DOS ESTUDANTES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRIDO DO CAPÃO 

REDONDO 
 

FERNANDES, Carla*; ARAUJO, Celidalva*; SAMPAIO, Daniella Teles*** 

 
*UNASP/SP _Discente do curso de Graduação em Ciencias Biologicas  

**UNASP/SP _ Discente do curso de Graduação em Ciencias Biologicas 

***UNASP/SP_Discente do Curso de Graduacao em Ciencias Biologicas 

 

A proposta de apresentar o ensino-aprendizagem na ótica de estudantes foi investigar as possíveis dificuldades e possibilidades 

que alunos do Ensino Médio possam ter na Aprendizagem e na forma de avaliação vivenciada nas aulas de Genética. A 

abordagem de pesquisa foi de natureza qualitativa, coletando a percepção e opinião dos sujeitos por meio de entrevista com 

roteiro semi-estruturado. Essa investigação teve como objetivo geral avaliar o processo de ensino–aprendizagem em genética na 

ótica de 74 estudantes de duas escolas de Rede Pública do Estado de São Paulo. Como resultados preliminares constatamos que 

os docentes utilizam o livro didático na maior parte das atividades escolares, diversificam os instrumentos de avaliação, fazem 

debates sobre assuntos que envolvem a Ciência e a ética que permeia a sociedade e buscam de certa forma incentivar atividades 

de pesquisa extra-classe. Os alunos avaliam como principais dificuldades no processo ensino-aprendizagem conceitos básicos de 

Biologia refletindo no seu aprendizado em Genética e sobre as possibilidades para o ensino de Genética esses alunos destacam 

a importância de utilizar temas polêmicos como Clone ou assuntos relacionados a sua própria herança genética como porta de 

entrada para o ensino da disciplina.  
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE COUVE (Brassica oleracea) MINIMAMENTE 
PROCESSADA E COMERCIALIZADA NA REGIÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE 

SÃO PAULO - SP 
 

SANTOS, Cristiane Rodrigues dos*; DUARTE, Enios Carlos**.  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

Com a entrada da mulher no mercado de trabalho e o estilo de vida dos consumidores, os hábitos alimentares têm sofrido 

inúmeras alterações. Neste sentido, as indústrias idealizaram desenvolver os alimentos minimamente processados, para facilitar 

com qualidade a vida da comunidade. Os alimentos minimamente processados têm como técnica eliminar as partes como talos, 

cascas, sementes, fazendo-se uso de partes menores, próprias para o consumo imediato sem que perca as condições do produto 

fresco in natura. Pensando na alta demanda comercial desta classe de alimentos, o objetivo do presente trabalho é analisar as 

qualidades microbiológicas, visto que alimentos minimamente processados tendem a apresentar maior risco de contaminação por 

microrganismos. O método utilizado foi semeadura em superfície em placa de Petri em duplicata com Agar Nutriente a 37°C, para 

a identificação de bactérias aeróbias mesófilas totais, e técnica de Número Mais Provável (NMP) com tubos de ensaio em serie de 

três tubos de Caldo Lauril Sulfato Triptose e tubos de fermentação (tubos de Durham) invertidos, incubados a 37°C, utilizados 

para a estimativa do número de coliformes totais e fecais. A presença de bactérias mesófilas corresponde a 5 X 105UFC/mL até 

3,1 X 107. Nos resultados de coliformes fecais e totais variou de 0,3 x 101 NMP/g a 1,1 X 105NMP/g. A partir destes resultados 

pode-se concluir que a análise em couve minimamente processada ultrapassa, em quase toda sua totalidade, os limites aceitáveis 

aos padrões recomendados pela resolução – RDC nº 12, de 2 de Janeiro de 2001, ANVISA/ MS (BRASIL, 2001), e que  a 

presença de bactérias mesófilas e coliformes (fecais e totais) podem estar ligados a falta de higienização desde a produção até a 

chegada ao consumidor. 

 

 
 

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE MÉIS COMERCIALIZADOS NA REGIÃO DO 
CAPÃO REDONDO – SP 

 

FERRAZ, Tiago*; ELIAS, João*; SANTOS, Enios Duarte** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Ciências Biológicas  

 

Considerado um dos alimentos mais puros da natureza, o mel é apreciado por seu sabor característico e considerável valor 

nutritivo desde os tempos mais remotos da antiguidade. Este quando comparado a outro produto de origem animal, apresenta um 

menor número e variedade de microorganismos, entretanto, apesar do mel possuir características que favorecem a sua inibição, 

ainda é possível observar a ocorrência de microorganismos não o isentando de contaminação. Sabendo-se que muitos populares 

recorrem à obtenção e uso do mel proveniente de produções artesanais e desprovidos de certificação, podemos afirmar que estes 

produtos podem se tornar um meio de veiculação de microorganismos causadores de varias doenças, sendo assim, este estudo 

teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica do mel comercializado formal e informalmente, quanto à presença de 

coliformes totais, termotolerantes, bolores e leveduras e salmonella. Trata-se de um estudo descritivo da qualidade do mel 

comercializado na região do Capão redondo-SP por meio de análises microbiológicas. As análises microbiológicas das amostras 

foram de enumeração de coliformes totais e termotolerantes, por meio do Número Mais Provável (NMP), contagem de bolores e 

leveduras e ausência ou presença de salmonella em 25g. Foram analisadas 10 amostras, sendo sete adquiridas no comércio 

formal e três no informal. Todas estavam isentas de contaminação por bactérias do grupo salmonella e coliformes, tanto totais 

como termotolerantes, no entanto cinco (50,00%) – três do comércio formal e dois do informal – continham bolores e leveduras. 

De acordo com as características gerais das amostras de mel analisadas neste estudo, apenas duas (20,00%) encontravam-se 

impróprias para o consumo, segundo os padrões exigidos pelo Regulamento Técnico para Fixação e Identidade e Qualidade do 

Mel. 
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CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SOBRE O DESCARTE 
INDEVIDO DO ÓLEO E SEUS EFEITOS NO MEIO AMBIENTE 

 

Pereira, Aline*; Raymundo, Vanessa Maria*; Caetano, Carlos **; Zukowsky-Tavares, Cristina**. 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Ciências Biológicas 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Pedagogia 

 

Com tantas agressões ao meio ambiente, o desequilíbrio ecológico tem se agravado .Os óleos alimentares  são resíduos gerados 

diariamente por lares e indústrias alimentícias e descartados erroneamente em pias, esgotos e vasos sanitários causando 

encarecimento dos processos de Estações de Tratamento de  água, entupimento das encanações o que impacta gravemente na 

poluição ambiental. Sendo assim esta investigação objetivou refletir na problemática do descarte do óleo e seus efeitos no meio 

ambiente por meio de uma intervenção que possibilitasse a construção de novos conceitos sobre a temática. Foi uma pesquisa  

de natureza qualitativa que levantou opiniões e percepções sobre a questão do descarte do óleo no meio ambiente. Como 

instrumento de coleta de dados utilizou-se de um grupo focal para o diagnóstico inicial, seguido de um programa de intervenções 

em sala de aula e um grupo focal de avaliação ao final. A amostra foi constituída de doze estudantes do oitavo ano de uma escola 

estadual da Zona sul de São Paulo. Como resultados dessa investigação concluiu-se que de início a amostra reconhecia o óleo 

como um poluente, mas poucos sabiam sobre o processo de poluição desencadeado pelo mesmo, e seus efeitos devastadores no 

meio ambiente. Destacou-se também a falta de reflexão em relação à problemática e o descuido no que se diz respeito ao 

descarte do óleo. Após as intervenções constatamos a construção de novos conceitos teórico- práticos em relação ao óleo 

alimentar e seu impacto no meio ambiente. 

 

 
 

CRUZAMENTOS EXPERIMENTAIS EM DROSOPHILA MELANOGASTER PARA 
UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE GENÉTICA 

 

WOLFF, Danielly Gonçalves*;ORECHIO,Dailiany**;MENEZES, Sarah Gomes**; PAULA, Marcia 

Oliveira*. 

* UNASP/SP_ Ciências Biológicas 

* UNASP/SP_ Discente do curso de Ciências Biológicas Bacharelado 

 

Um dos primeiros animais que foram utilizados para experimentos genéticos, e talvez o mais comumente utilizado até os dias de 

hoje para este fim, é a Drosophila melanogaster. Uma das muitas aplicações das drosófilas como método de auxílio no 

entendimento da Genética é a utilização das mesmas em aulas práticas, o que tem sido cada vez mais difundido. Embora 

cruzamentos diíbridos de D. melanogaster já sejam utilizados há várias décadas em aulas práticas, existem dificuldades em se 

conseguir referências de quais deles são os mais úteis, principalmente no Brasil. O objetivo do presente trabalho é verificar a 

viabilidade de cruzamentos diíbridos em D. melanogaster para utilização em aulas práticas de Genética. Os cruzamentos feitos no 

presente trabalho utilizaram os mutantes white, yellow, eosin (genes ligados ao sexo) e vestigial, black, ebony, taxi, dumpy e sepia 

(genes autossômicos). Para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos foi realizada uma análise estatística por meio do 

Teste de Aderência de Qui-quadrado, Software: MegaStat Version 10.0, segundo VIEIRA, 2008. Considerando-se os cruzamentos 

envolvendo dois pares de genes autossômicos, as proporções fenotípicas obtidas na F2 foram iguais às esperadas em três dos 

quatro cruzamentos realizados, enquanto que em nenhum dos cruzamentos envolvendo gene ligado ao sexo e gene autossômico 

as proporções fenotípicas obtidas na F2 foram iguais às esperadas. Concluiu-se que os cruzamentos envolvendo apenas genes 

autossômicos são de mais fácil compreensão para os alunos do que aqueles que envolvem genes ligados ao sexo.  

De acordo com os resultados do presente trabalho, os melhores cruzamentos para serem utilizados em aulas práticas, dentre os 

que envolvem dois pares de genes autossômicos, são vestigial X sépia, vestigial X ebony e taxi X black. Referente aos que 

envolvem gene ligado ao sexo e gene autossômico, os melhores são ♂ taxi X ♀ eosin e ♂ yellow X ♀ taxi. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS DE TRÊS ESPÉCIES DE COTINGÍDEOS NA 
CIDADE DE SÃO PAULO 

 

ARAÚJO, Ana Paula de*; MELO, Marcos Antônio**  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas  

**SVMA/DEPAVE 3 – Biólogo da Divisão de Fauna/Seção Biologia 

 

Cotingidae são aves tipicamente florestais restritas a região neotropical. Apresentam hábitos frugívoros, podendo acompanhar a 

frutificação de espécies vegetais, o que as torna suscetíveis à degradação ambiental, sendo inclusive consideradas as melhores 

dispersoras de sementes (Snow 1982, Ridgely e Tudor 1989, Sick 1997, Renjifo 1999, Ribon et al 2003, Willis 1979). No município 

de São Paulo estão registradas três espécies: corocochó (Carpornis cucullata), pavó (Pyroderus scutatus) e araponga (Procnias 

nudicollis), as quais se enquadram no status de quase ameaçadas ou vulneráveis à extinção (São Paulo 2008; IUCN 2010). O 

presente estudo teve como objetivo realizar uma compilação dos registros das três espécies, considerando dados de 1993 a 

2010, obtidos do inventariamento faunístico (São Paulo 2010) e do banco de dados SISFAUNA, compreendendo os animais 

silvestres de vida livre atendidos pelo DEPAVE-3, a fim de demonstrar a importância das áreas verdes urbanas na conservação 

destas aves. O levantamento resultou em 68 áreas de ocorrências, sendo P. scutatus a espécie mais registrada apresentando 46 

ocorrências, P. nudicollis 18 e C. cucullata 4. Nos limites da cidade ainda há remanescentes de Floresta Atlântica onde o registro 

de cotingídeos é esperado. No entanto, houve registros de P. nudicollis e P. scutatus em regiões centrais da cidade e, 

principalmente de animais acidentados e que foram atendidos pela divisão. Estas aves precisam se deslocar de um fragmento a 

outro para suprir suas necessidades ecológicas, e a falta de conectividade entre áreas verdes representa um dos problemas 

enfrentados pelas aves florestais. Neste município, C. cucullata está restrita ao extremo sul, sendo a espécie mais sensível a 

perda de habitat e atividades antrópicas. Os serviços prestados pelo DEPAVE-3 é uma importante ferramenta para a conservação 

da fauna silvestre e monitoramento da qualidade ambiental desta municipalidade com base no modelo das aves como 

bioindicadores ambientais.    

 

EFEITOS DE DUAS TIAZOLIDINADIONAS MODIFICADAS QUIMICAMENTE 
SOBRE A MIGRAÇÃO DE CÉLULAS ENDOTELIAIS 

 

SANTOS, Esmeralda Albuini*; RUDNICKI, Martina** 

*UNASP/SP – Discente do curso de graduação de Ciências Biológicas 

**USP/SP – Pós Doutoranda do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas 

As tiazolidinadionas (TZDs) são fármacos anti-hiperglicêmicos, de grande importância para o controle e manutenção do diabetes 

mellitus (DM) devido a sua ação sensibilizadora de insulina. Apesar das TZDs terem emergido como um tratamento eficaz e 

inovador do DM, o uso destes fármacos apresenta efeitos adversos importantes. A retenção de fluidos, o aumento de peso, o 

edema periférico, a redução da massa óssea e o aumento da adipogênese estão entre os principais efeitos adversos descritos 

com o uso de TZDs por pacientes diabéticos. Além disso, estudos demonstram ainda o risco aumentado de hospitalizações por 

insuficiência cardíaca em pacientes tratados com TZDs. Portanto, novas TZDs têm sido desenvolvidas por modificações químicas 

seletivas no intuito de melhorar sua eficácia farmacológica bem como minimizar seus efeitos adversos. Assim sendo, propomo-

nos no presente trabalho determinar os efeitos de duas novas TZDs modificadas quimicamente (GQ-32 e GQ-89) sobre a 

migração de células endoteliais e comparar os resultados com os efeitos induzidos pela TZD presente atualmente no mercado 

(Rosiglitazona). Para esta avaliação células endoteliais provenientes da linhagem celular obtida de cordão umbilical humano 

(HUVEC) foram utilizadas. A migração celular foi analisada por meio da metodologia denominada “Boyden chamber”. Nessa 

metodologia as células atravessam uma membrana e o aumento ou diminuição da migração celular é devido a atração/inibição 

por moléculas que induzem ou inibem a migração celular. Conforme esperado a Rosiglitazona inibiu de forma significativa a 

migração de células endoteliais quando as mesmas foram tratadas por 24h com a TZD na concentração de 5 uM. No entanto, o 

tratamento com as novas TZDs (GQ-32 e GQ-89) na concentração de 5 uM induziu de modo significativo a migração de células 

endoteliais. Portanto, nossos achados indicam que a modificação química na estrutura do fármaco rosiglitazona altera seus efeitos 

sobre a migração de células endoteliais. 
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ESPÉCIES DE MEIO, MESOFAUNA EXISTENTES NA FAZENDA BOA VISTA 
MUNICÍPIO DE STª HELENA DE MINAS-MG 

 

SILVA, Inayara Lopes*; SANTOS, Graciele Pereira*; PEREIRA, Elise Vargas** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

O trabalho teve como objetivo analisar quais os tipos de animais existentes no solo, nos rios e nas plantas que possam 

acumular água. O assunto foi despertado devido ao local ser um lugar propicio para o mesmo. È uma mata Fechada onde existem 

vários outros tipos de animais macroscópicos. A coleta ocorreu nos dias 26, 27 e 28 do mês de Julho de 2010, com o auxilio de 

materiais fornecidos pela professora Elise Vargas e a aluna do 6° sem. Dailiany Orcchio e com o auxilio a distância pelas 

mesmas.  A metodologia utilizada varia para cada ambiente. Foram coletadas amostras do solo na profundidade de 2 cm no 

horizonte orgânico e 10 cm no horizonte A com o auxilio de uma colher, também foi feita coletas de águas acumuladas em plantas 

com o auxílio de uma pipeta, de rios foi retirada uma amostra de água com o auxilio de uma pipeta e uma amostra de terra com o 

auxilio de uma colher, e por fim foi feita a coleta de habitat de briofitas(troncos podres) com o auxilio de uma colher. Todas as 

amostras foram conservadas com suas devidas identificações. A contagem total de bichos foi realizada em meios de cultura 

específicos. A extração da mesofauna foi feita pela aluna Inayara L. Silva. Foram encontrados vários animais da meio e 

mesofauna, os mais encontrados foram os da mesofauna, dentre eles os das ordens Ediptera, Ephemeropta, Acarina e Dipteras. 

Variando a ordem para cada ambiente. Diante de tais dados podemos concluir que o local tem grande variedade da meio e 

mesofauna e poderia ser melhor estudado e preservado. 

 

 

ESTUDO PRELIMINAR DA MINERALOGIA E DA GRANULOMETRIA DE 
SEDIMENTOS DE CORRENTE DOS RIOS GUARAPIRANGA E EMBÚ-GUAÇÚ, 

ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 

LANDVOIGT, Caroline; COSTA, Iara; MODESTO, July Anne; TURCATO, Claudio; COSTA, M. N. S.** 

*UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação em Ciência Biológicas  

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

A análise granulométrica de sedimentos de corrente é um instrumento importante no entendimento do regime de fluxo e da 

energia de transporte de um determinado fluido. Parâmetros como o grau de seleção, esfericidade e o intervalo granulométrico 

estão diretamente relacionados com o tempo de residência dos sedimentos no fluido e com a competência do meio de transporte 

deste fluido. O objetivo deste trabalho foi o estudo preliminar da granulometria de sedimentos de corrente dos rios Guarapiranga e 

Rio Embu Guaçú, ambos situados no limite sul da cidade de São Paulo. Para o estudo foram coletadas 1 amostra de cada rio. 

Inicialmente as amostras foram tratadas com peróxido de hidrogênio por 24 horas, para remoção da matéria orgânica. Após a 

secagem foi retirada uma alíquota de 200 gramas para análise granulométrica e mineralógica. A análise granulométrica foi 

efetuada através do peneiramento a seco nos intervalos de 2mm, 1mm, 0,25mm, 0,125mm e 0,63mm. A identificação dos 

minerais foi efetuada em lupa binocular com aumento de quatro vezes. No Rio Guarapiranga a fração granulométrica 

predominante foi de areia média a grossa (1mm a 0,25mm) totalizando 55,5%. A mineralogia é formada por quartzo anguloso a 

sub anguloso (95%) com inclusões localizadas de turmalina preta e fragmentos de rocha alterada (5%). O grau de seleção foi 

muito boa a boa e a esfericidade foi alta. No Rio Embu Guaçú a fração granulométrica predominante foi de areia grossa, 

totalizando 81,1%. O mineral predominante foi o quartzo (70%), com inclusões freqüentes de turmalina preta. Grãos de turmalinito 

(10%) e agregados de muscovita (20%) completam a mineralogia. O grau de seleção é pobre e a esfericidade alta. A presença de 

calhaus sub angulosos indica pouco tempo de residência dos sedimentos no leito do rio. Estes resultados sugerem menor tempo 

de residência e menor grau de maturação dos sedimentos do Rio Embu Guaçú, em relação ao Rio Guarapiranga. 
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HIPERTROFIA CARDÍACA INDUZIDA PELA SOBRECARGA DE SAL NA 
DIETA É INDEPENDENTE DA PRESSÃO ARTERIAL. 
 
DOPONA, P. B. Ellen*, KATAYAMA, A. Isis**, HEIMANN, C. Joel** 

*UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação em Biologia 

**FMUSP/SP - Doutoranda e Docente do Departamento de Clínica Médica (Nefrologia) 

A hipertrofia cardíaca (HC) é um fenômeno que acompanha a hipertensão arterial e no qual se observa um aumento de proteínas 

estruturais e contráteis dos cardiomiócitos. Fatores independentes da pressão arterial (PA) também podem contribuir para o 

desenvolvimento da HC. Dentre estes fatores, a sobrecarga de sal na dieta tem se destacado. O objetivo do presente estudo é 

verificar o efeito da sobrecarga de sal na dieta na HC independente da PA. Para isso ratos Wistar machos foram alimentados com 

dietas normossódica (NR, n=8) e hipersódica (HR2, n=23) a partir do desmame até a 18º semana. O grupo HR2 foi dividido em: 

HR2+Hidralazina e HR2+Losartan. As drogas foram administradas a partir da 7º semana de idade. Peso corpóreo (PC), pressão 

arterial caudal (PAC), massa cardíaca total (MCT), do ventrículo esquerdo (MVE), e do ventrículo direito (MVD) corrigidos pelo 

peso corpóreo (PC) e pelo comprimento da tíbia (CT), diâmetro transverso do cardiomiócito do ventrículo esquerdo (DTC-VE) e do 

ventrículo direito (DTC-VD) foram avaliados. Com 18 semanas o PC do grupo HR2 e HR2+HZ foi menor àqueles dos grupos NR e 

HR2+LOS. Da 7ª a 18ª semana de idade a PAC do grupo HR2 foi maior quando comparado com os grupos. A MCT, MVE e a 

MVD corrigida pelo PC e pelo CT não apresentou diferença entre os grupos.  O DTC-VE foi maior nos grupos HR2 e HR2+HZ 

quando comparado com os grupos NR e HR2+LOS. O DTC-VD dos grupos HR2 e HR2+HZ foi maior quando comparado com os 

grupos NR e LOS. Entre os grupos HR2 e HR2+HZ o DTC-VD foi diferente. Não houve diferença estatística entre as MCTs e 

MCVs, contudo, não se pode afirmar que não ocorreu o desenvolvimento de HC, pois além da MC não ser o melhor indicador de 

HC, no DTC houve diferença entre os grupos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS-CHAVE COM FINS 
CONSERVACIONISTAS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO 

PAULO, CAMPUS SÃO PAULO 
 
SANTOS, Aline Araujo*; ARAUJO, Aline Duarte*; PLENS, Diane Momberg*; REIS, Natália Ferreira*; 
VARGAS, Elise** 
 
* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 
 
** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

As plantas arbóreas nativas do território brasileiro estão intimamente ligadas à história e ao desenvolvimento econômico e social 

de nosso país. A mais antiga e importante relação é com o próprio nome da nação “Brasil”, que foi emprestado da árvore 

conhecida popularmente como “pau-brasil”. O Brasil possui a flora arbórea mais diversificada do mundo. A falta de direcionamento 

técnico e conscientização ecológica na exploração de nossos recursos florestais têm acarretado prejuízos irreparáveis. Espécies 

de grande valor estão em vias de se extinguirem, assim como os representantes da fauna que dependem dessas espécies, estão 

também condenados. Conforme Rudran (2004), inventariar a flora e a fauna de uma determinada porção de um ecossistema é o 

primeiro passo para sua conservação e uso racional. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus São Paulo, além de 

abrigar as instalações da faculdade, possui em sua área externa grande variedade de plantas de grande beleza e qualidade 

paisagística. Este projeto visa identificar alguns espécimes que ornamentam o campus e realizar exposição dos resultados, 

através das placas de identificação, visando conscientizar seus freqüentadores com relação à preservação e conservação das 

plantas e meio ambiente. Trata-se da coleta de dados dos espécimes com registro visual, através da máquina fotográfica, e coleta 

de amostras dos exemplares. Com as amostras coletadas foram confeccionadas exsicatas, através do processo de herborização 

comum. A identificação dos espécimes foi realizada através da consulta a literatura específica. A confirmação da identificação foi 

realizada por meio de consulta a especialistas do Departamento de Botânica da USP.  As espécies identificadas foram: Heliconia 

rostrata, Magnólia grandiflora, Caesalpinia peltrophoroides, Cyca revoluta, Strelitzia reginae, Cecrópia schreberiana, Yucca 

elephantise, Podocarpus sellowii, Tibouchina granulosa, Dypsis latensces, Casuarina cunninghamiana e Caesalpinea brasiliensis. 

Serão confeccionadas placas de identificação, com o nome da família, gênero e espécie, que serão fixados próximos aos 

exemplares. 
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INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DE TLR-2 E TLR-4 NO PROCESSO DE 
REABSORÇÃO ÓSSEA 

 

FERREIRA, Nadijane Valéria Santos*; LOPES, José Daniel** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

**UNIFESP/SP – Livre-Docente da Disciplina de Imunologia 

 
Osteoimunologia é o termo utilizado para o campo de estudo das interações recíprocas entre os sistemas imune e ósseo, uma vez 

que ambos compartilham células, moléculas e citocinas. Os Toll Like Receptors (TLRs) são glicoproteínas que possuem  papel 

central na resposta imune inata por reconhecerem padrões moleculares associados a patógenos (PAMPS). Estes receptores 

podem desempenhar  papel importante no processo de reabsorção óssea em murinos. Desta maneira, nosso interesse de estudo 

no presente trabalho foi avaliar o papel de TLR-4 e TLR-2 na periodontite experimental. Para tanto, camundongos C57/Bl6 

selvagens foram estimulados com LPS de Escherichia coli e submetidos a ligadura periodontal no primeiro molar inferior 

esquerdo. Após 21 dias, os animais foram sacrificados e a área de raiz exposta do dente com ligadura foi aferida e normalizada 

pela área de raiz exposta do dente contralateral, obtendo-se assim o valor de perda óssea. Nenhuma diferença significativa no 

padrão de reabsorção óssea  foi notada quando os animais foram estimulados com o ligante de TLR-4 administrado 

intraperitoneal ou intraoralmente (p>0,05). Experimentos realizados com animais deficientes em TLR-4 e TLR-2 reforçaram estes 

resultados, sendo que os animais TLR-4 KO (knock out) apresentaram padrão de reabsorção óssea similar aos dos animais 

selvagens (p>0,05). Interessantemente, animais TLR-2 KO apresentaram maior perda óssea em comparação aos selvagens 

(p0,05). Estes dados sugerem que TLR-2, mas não TLR-4, desempenha papel na regulação da reabsorção óssea no modelo de 

periodontite experimental induzida por ligadura em murinos. Novos experimentos são necessários para esclarecer os mecanismos 

moleculares que regem o papel de TLR-2 na reabsorção óssea. 

 

 

O USO DE JOGO DIDÁTICO PARA FIXAÇÃO DO CONTEÚDO DE CITOLOGIA 

  

AFFONSO, Karina Gonçalves Moreno Bastos*; SALGADO, Érika Fontanezzi*; SANTANA, Vanessa 

Machado de*; SILVA, Eliane Virginia Esteves**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas. 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas e Pedagogia. 

 

A escolha da modalidade didática deve ser associada ao conteúdo, à classe a que se destina, aos recursos disponíveis e 

convicções do professor. Para um bom aprendizado, devem-se diversificar as estratégias de ensino favorecendo a aprendizagem 

dos estudantes, como atividades extraclasses, aulas práticas e jogos. O uso de jogos didáticos vem sendo cada vez mais 

explorado, devido à sua potencialidade não somente para diversão, como para promover o aprendizado. Contudo, este recurso 

didático deve ser utilizado somente como auxílio ao alcance de um objetivo dentro do conteúdo programático. Este trabalho teve 

como objetivo elaborar um jogo didático para primeiro ano do Ensino Médio, baseando-se no conteúdo de Citologia, bem como 

comparar o aproveitamento do conteúdo entre alunos que receberam o jogo didático como método de fixação e os que não 

receberam. A população consistiu em cento e quarenta e oito alunos de uma escola particular de São Paulo, divididos em quatro 

classes. Um jogo de tabuleiro foi elaborado pelos pesquisadores enfatizando o conteúdo de Citologia aplicado a duas classes 

utilizadas como grupo experimental. Após a aplicação do jogo, foi conduzido um questionário contendo perguntas referentes ao 

ensino de Biologia e ao jogo. O grupo experimental obteve 9,61% de vantagem sobre o grupo controle em relação à quantidade 

de notas acima da média obtidas. O jogo elaborado pela presente pesquisa cumpriu seu objetivo de auxiliar na fixação do 

conteúdo de Citologia.  
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PREPARAÇÃO DE VÍDEOS AULAS PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM NAS AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS PARA MÍDIA 

TELEVISIVA 
 

DUARTE, Anne Estefany Brazão*; COSTA, Luciano Senti ** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 
 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em 
Ciências Biológicas 

 

A educação é um processo muito complexo e constituído por diversos elementos, nos quais se insere o conceito de 

aprendizagem. Partindo do fato de que o processo de aprendizagem ocorre quando há a percepção de estímulos externos, faz-se 

necessário a criação de material didático que explore os sentidos da criança e adolescente. Ao longo de toda a vida, as crianças e 

adolescentes se deparam com a ciência e biologia no cotidiano, no entanto pouco se é compreendido desses acontecimentos. 

Além da necessidade de que no ensino de biologia e ciências as aulas teóricas precisam de uma complementação prática, mas 

há instituições que sofrem com a falta de recursos. Com objetivo de esclarecer as dúvidas do cotidiano e suprir esta necessidade 

de aulas práticas, foram elaborados dez roteiros de aulas práticas, sendo os temas desenvolvidos a partir de fenômenos curiosos 

que acontecem no dia-a-dia. Então, procuramos desenvolver um material didático que aborda os fenômenos que ocorrem na vida 

diária das pessoas e explicá-los pelos princípios da ciência e biologia, utilizando o recurso áudio-visual. O tempo de cada roteiro 

foi de quinze minutos, e os personagens simulam uma família em um ambiente cotidiano. Conclui-se que diante dos resultados 

obtidos, o presente trabalho é um instrumento inovador e que favorecerá e estimulará a aprendizagem, não só do aluno em sala 

de aula, mas também do aluno em sua própria casa mediante a mídia televisiva. 
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A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 
LOPES, Henrique dos Santos*; MACHADO, Vilmar de Souza**   

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

 

O conceito de Segurança da Informação segue a norma ISO/IEC 17799:2005 ISO/IEC 27000, baseada no padrão inglês BS 7799. 

Aplica-se a todas as áreas e aos aspectos de proteção para ambientes, informações e dados. Com o grande crescimento dos 

sistemas computacionais, cada vez eles se tornam mais vulneráveis ou alvo de ataques ou fraudes. Com isso devemos investir 

cada vez mais na Segurança da Informação. Dois são os aspectos principais desse estudo, a análise das estratégias e 

metodologias de Segurança da Informação utilizadas para garantir a segurança do ambiente e as ações a serem adotadas pela 

empresa para aderir a este diferencial e alcançar uma possível certificação de Segurança da Informação na organização. Em um 

mercado competitivo como o da área de TI (Tecnologia da Informação), qualquer ação diferenciada voltada para melhor servir o 

cliente, buscando assim excelência na qualidade e segurança no atendimento, é automaticamente uma vantagem, porém, para a 

Segurança da Informação se tornar uma vantagem competitiva deve ser alinhado à conduta da empresa sem perder a 

personalização do tratamento direto com seus Stakeholders externos (“Pessoa ou grupo de pessoas com interesse no 

desempenho da organização e no meio ambiente na qual opera”). Estamos utilizando como estudo normas de certificação na área 

de Segurança de Informação na área de Tecnologia da Informação. O objeto de estudo, propõe implantar as melhores praticas de 

Segurança da Informação, para alcançar um melhor controle e auditoria nos seus processo e acessos ao ambiente de Tecnologia 

da Informação, visando à segurança, auditoria, satisfação e qualidade de serviço prestado aos seus clientes. A partir dos dados 

analisados e estudos realizados, concluímos que a utilização dos recursos de Segurança da Informação, cada dia se torna 

necessária para garantir a integridade e segurança nos ambiente que depende dos recursos de Tecnologia da Informação. 

 

ALFABETIZAÇÃO COM REALIDADE AUMENTADA BASEADA EM RECURSOS 
LÚDICOS 

 

SANTOS, Filipi Soares Cordeiro*; VIUDES, Daniela Munaretty** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

 

O mundo da tecnologia tem se destacado cada vez mais nos últimos anos trazendo grandes mudanças para a nossa sociedade. 

Mudanças que estão ocupando um lugar em cada área quer seja na área de saúde, exatas, educacionais e outras áreas, assim 

proporcionando meios que facilitam o seu desenvolvimento. Este trabalho vem para auxiliar a área Pedagógica e visa apresentar 

uma forma lúdica de alfabetização através da Realidade Aumentada para escolares em fase de aprendizagem e crianças 

hiperativas. Com intuito de despertar o interesse de estudar o alfabeto brincando de uma forma natural, onde sabemos que o 

interesse se torna maior quando divertido. O objeto de estudo deste trabalho consiste em desenvolver uma forma de 

aprendizagem com alfabeto através da Realidade Aumentada com recursos lúdicos e a visualização de objetos 3D em um mundo 

virtual. Foi feito um estudo no conhecimento das seguintes ferramentas ARToolkit, Google Sketchup e Flux Studio, que foram 

utilizadas para desenvolvimento deste trabalho. Foi criado um alfabeto de 26 letras de (A a Z), todas uma a uma projetadas em 

superfícies firmes para melhor posicionamento da câmera para visualização, sendo estas  chamadas de marcadores. O professor 

executará o aplicativo e auxiliará a criança a usar o programa de forma adequada, com marcadores, onde serão projetadas na 

tela o desenho correspondente a cada letra e isso permite que a criança possa interagir com o objeto em um ambiente virtual 

aprendendo de uma forma lúdica. Concluimos que este aplicativo pode ser usado por esse público pois desperta o interesse e 

curiosidade da criança inclusive as hiperativas havendo uma melhor aprendizagem. 
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COMPILADORES: SÍNTESE DE OTIMIZADOR DE CÓDIGO 

 

SILVA, Gustavo Bagno Eleutério da*; FELÍCIO, Cristiano Lino** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP – Docente pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

 

Os novos cenários computacionais apontam para sistemas cada vez mais otimizados. Percebe-se uma rápida evolução dos 

hardwares de computadores, enquanto os softwares nem sempre evoluem junto, o que leva a investimento em pesquisas de 

otimização dos recursos de software. Os compiladores são ferramentas computacionais importantíssimas no papel de otimizar o 

uso de tais recursos, afinal, são os compiladores que produzem os códigos a serem executados pelos hardwares. As otimizações 

seguem linhas diferentes, porém, complementares, e, assim sendo, propomo-nos no presente trabalho estudar uma forma de 

tornar a técnica de otimização mais barata e rápida, implementando um sintetizador de otimizador de código. Com isso, os 

projetistas e desenvolvedores de compiladores terão mais simplicidade e maior agilidade no processo de otimização de código. 

No estudo aqui realizado, percebeu-se que o processo de otimização é custoso, demorado e exige profissionais extremamente 

qualificados. Foram examinados importantes fundamentos e técnicas de otimização, de modo a definir uma forma geral de 

sintetizar um otimizador de código. Os testes realizados seguiram a metodologia de comparar o resultado de desempenho pós-

otimização contra o código não otimizado. Os métodos abrangidos pelo estudo já demonstram uma melhor utilização dos recursos 

da máquina, bem como redução no tempo de execução dos aplicativos. Diante dos dados obtidos e do estudo feito, é possível 

concluir que o ramo de otimização é um dos grandes futuros da computação, e a síntese automática de um otimizador de código 

torna mais rápido o desenvolvimento de compiladores de produção e de alto desempenho. 

  

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE SUPORTE PARA A 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE 

 
PEGO, Victor*; VIUDES, Munaretti Daniela** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação. 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da Computação. 

 
Um dos maiores desafios na área da engenharia de software é a manutenção dos sistemas durante a fase de pós-

desenvolvimento. Um dos maiores problemas refere-se à falta de metodologia de trabalho a ser seguido pela equipe de 

manutenção do sistema. Outro aspecto muito importante é a falta de uma ferramenta específica que possa ser utilizada para 

gerenciar as diversas atividades e requisições de trabalho direcionadas à equipe de manutenção. Assim sendo, propomo-nos no 

presente trabalho desenvolver uma ferramenta especializada na gestão das atividades de manutenção de sistemas. Através de 

uma pesquisa extensa nas literaturas de engenharia de software, buscamos identificar quais metodologias de processos de 

engenharia de software seriam mais adequadas às atividades de manutenção de sistemas. Tais metodologias foram úteis no 

planejamento da ferramenta criada.  O objetivo final da ferramenta era aumentar a satisfação dos programadores envolvidos com 

atividades de manutenção de sistemas e consequentemente o aumento da qualidade de seu trabalho. Além da pesquisa, foi 

utilizado um questionário aplicado a 1 gerente de sistemas responsável pela manutenção de diversos sistemas. O questionário 

tinha como objetivo avaliar os atuais desafios enfrentados por sua equipe de programadores, responsáveis pelas atividades de 

manutenção, bem como identificar funcionalidades importantes a serem implantadas na nova ferramenta. Após o desenvolvimento 

da primeira versão da ferramenta, a mesma foi implantada junto à equipe avaliada e os resultados de satisfação e melhora no 

desempenho foram obtidos através de um questionário preenchido pelos próprios programadores que tiveram acesso à nova 

ferramenta. 100% dos envolvidos mostraram-se mais satisfeitos com a melhor organização de seu trabalho, resultado este 

provindo diretamente da utilização da nova ferramenta. Diante dos resultados é possível concluir que o desenvolvimento e 

utilização de uma ferramenta que auxilie as equipes de manutenção de sistemas a executarem suas atividades tem uma relação 

direta com a melhora do desempenho da equipe e consequente melhora na qualidade de seus trabalhos de manutenção.  
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O DESENVOLVIMENTO DE JOGOS LÚDICOS INFORMATIZADOS E SUAS 
RELAÇÕES NO APRENDIZADO DA MATEMÁTICA. 

 
Queiroz,Eduardo*; Prado,Ivanildo**. 

*UNASP/SP- Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP-Docente do Curso de Graduação em Matemática 

 

Este trabalho tem como realização o desenvolvimento de um jogo de computador com objetivo de estimular funções de raciocínio, 

dentre elas a concentração, lógica, memória. Há quem diga por aí que o ser humano utiliza, em média, só 10% de todo o seu 

cérebro. É um número muito baixo quando você vê todo o progresso tecnológico e científico observado até agora. No entanto, se 

apenas com 1/10 do poder real do cérebro já é possível ter tudo isso, imagine o aproveitando de forma inteira. 

A intenção não é ser gênio, mas ficar com a cabeça parada é um péssimo hábito. Assim como o corpo, a mente também precisa 

de exercícios e é aí que entram jogos de memória, raciocínio e leitura. Como uma espécie de jogo, o Velocidade Matemática, é o 

que se pode chamar de uma academia para neurônios. Você enfrenta desafios de lógica, comparação e memória para expandir a 

sua capacidade cerebral, mantendo a mente na ativa. São vinte jogos diferentes divididos em cinco categorias: Memória, Visual, 

Lógica, Matemática e Concentração. É em todos eles você será colocado em situações de pressão com itens atrapalhando sua 

visão e até mesmo movimentos da tela. Brain Challenge requer bastante raciocínio e com certeza será uma maneira divertida de 

praticar exercícios mentais, desafiando seu cérebro através de enigmas que a cada nível se tornaram mais complicados. 

 

  

OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO 
AUMENTATIVA E ALTERNATIVA 

LOPES, Thiago da Silva*; VIUDES, Daniela Munarete**.  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da 

Computação 

A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI) conhecida antigamente como Paralisia Cerebral (PC). Atualmente, 

é reconhecida mundialmente como um distúrbio da função motora, de início na primeira infância, caracterizada pela presença de 

resistência aos movimentos (espasticidade) e/ou movimentos involuntários dos membros inferiores e superiores. Essa doença 

causa principalmente dificuldade na comunicação, desta forma a criança com ECNPI necessita de algum agente externo para 

ajudá-la, chamado da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA).  A CAA é uma das áreas Tecnologia Assistiva (TA) que 

atende pessoas sem fala ou escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar 

e/ou escrever. Recursos como as pranchas de comunicação, construídas com simbologia gráfica, letras ou palavras escritas são 

utilizados pelo usuário da CAA para expressar seus questionamentos, desejos, sentimentos e entendimentos. O Software de 

Comunicação Aumentativa Alternativa (SCAA) visa auxiliar a criança portadora de Encefalopatia Crônica Não Progressiva da 

Infância (ECNPI) em sua comunicação, já que esses não possuem comunicação independente. O objetivo desse trabalho é 

aperfeiçoar um SCAA de forma a auxiliar a criança no aprendizado matemático. Para isso foi realizada uma pesquisa com 

profissionais da área da educação que trabalham com crianças com ECNPI para definir métodos e técnicas utilizadas no ensino 

da matemática para essas crianças e que poderiam ser implementadas no SCAA. Por meio de mouse alternativo a criança indica 

figuras representativas e desta forma interagi com as questões proposta pelo software. Conclui-se que o SCAA deixa de ser 

somente um comunicador e torna-se um software de auxílio às crianças com ECNPI no aprendizado da matemática.  
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PROCESSAMENTO CONCORRENTE NO SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. 

 

Luna, Gustavo Portella.*; Felicio, Cristiano Lino** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências da Computação. 

 

Hoje, há cerca de 1,5 bilhões de aparelhos de televisão em uso no mundo. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas tem acesso a 

Internet. Mais de 3 bilhões de pessoas têm um celular (pelo menos o dobro do número de televisores). De olho nesta nova malha 

tecnológica e nos serviços agregados a telefonia móvel, uma aliança entre várias empresas, liderada pelo Google, criou o sistema 

operacional Android. O Android visa gerar uma plataforma única e aberta para celulares, obtendo como resultado elevado índice 

de satisfação dos consumidores e um produto de alta qualidade. Com o surgimento do Android, inúmeras oportunidades de 

negócios são abertas. No mercado corporativo, a cada dia, são disponibilizadas mais soluções móveis para acelerar seus 

negócios e integrar suas aplicações back-end. Hoje, as aplicações para celular estão conectadas em tempo real, onde é possível, 

por exemplo, sincronizar informações com um servidor corporativo ou então acessar o site do banco e efetuar uma transação 

convencional, como transferência ou extrato. O sistema Operacional Android utiliza a versão 2.6 do Linux em seu Kernel. A 

máquina virtual utilizada no Android é Dalvik. Esta foi desenvolvida para requerer pouca memória e rodar várias instâncias ao 

mesmo tempo. Os testes realizados demonstram que o sistema funciona de maneira satisfatória. Pelos testes realizados, que 

visam comparar processamento seqüencial e processamento concorrente, utilizando processos CPU-BOUND e IO-BOUND, pôde-

se analisar que os tempos de processamento são muito próximos, sem grandes vantagens para o processamento seqüencial ou 

para o processamento concorrente. 

 

  

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL 
 
AZEVEDO, Marlon Cezar Vieira de*; FELICIO, Cristiano Lino** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

 

As novas pesquisas em processamento de linguagem natural dependem de resultados alcançados em pesquisas anteriores. 

Conhecer o estado atual desse campo de pesquisa é fundamental para projetar e implementar novas aplicações. Por isso, essa 

análise e exploração das diversas ferramentas até então desenvolvidas é de grande valia para dar rumo aos novos trabalhos. 

Assim sendo, este trabalho propõe apresentar uma análise sobre as principais aplicações gratuitas de processamento de 

linguagem natural, a fim de revelar qual o estado atual dessa área de pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo dos conceitos e 

técnicas de processamento de linguagem natural (PLN), visando analisar ferramentas de PLN, identificar novos campos de 

pesquisa na área de PLN, relacionar conteúdo e aplicações que impulsionem novas pesquisas e, claro, testar essas ferramentas 

de acordo com o tipo e sua utilização. O roteiro utilizado em PLN para entender o que as pessoas escrevem ou falam depende da 

implementação de um software que se divide em basicamente três partes: análise léxica, análise sintática e análise semântica. O 

analisador léxico lê caractere por caractere do texto verificando se os caracteres lidos pertencem ao alfabeto da linguagem de 

entrada e se encaixam nos padrões léxicos definidos; o analisador sintático (parsing) tem como objetivo verificar se a estrutura 

gramatical do programa está correta e o analisador semântico tem como objetivo validar em um contexto global se as frases do 

texto de entrada tem sentido. Com base nesses dados foram realizadas pesquisas em livros, artigos e na Internet buscando 

programas que se encaixem no contexto referido. Foram escolhidos dois chatter bot (ou chatbot), o Ed Robo (da PETROBRAS) e 

Sete Zoom, ambos do mesmo fabrifante, mais o Twitter e a Ferramenta Forma.  
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REALIDADE AUMENTADA NO MUNDO DE NEGÓCIO: LOJA DE ROUPAS 
CASUAIS 

 
LIMA, Valdemir*; WATAYA, Roberto Sussumu**. 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências da Computação. 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em 
Ciências da Computação. 

 
A interface foi um dos mais importantes itens na criação da informática para interação do homem e máquina, nesse contexto, a 

Realidade Virtual e a Realidade Aumentada (RA) têm um papel importante, pois são interfaces computacionais avançadas, que 

ainda não foram implantadas de forma expressiva na sociedade, apesar disso, essas aplicações poderão revolucionar a interação 

da informática com o homem. A RA é designada a diversas idéias possíveis para interação: Apresentação de Projetos, Criações 

de Mundo Virtuais, Jogos, Filmes. Nesse sentido, este trabalho consistiu em criar uma Loja de Roupas casuais em RA. Para isso, 

é utilizada uma biblioteca para o desenvolvimento de um software para Loja de Roupas, com interações entre cliente e o software, 

usando recursos de Visão Computacional e reconhecimento de objetos. As ferramentas da RA na divulgação de marketing tem 

um custo baixo, basta usar um computador e uma câmera para o desenvolvimento da aplicação, sendo que para as Lojas de 

Roupas não precisaria ter estoque de roupas, as medidas das roupas seriam gravados no computador e depois seriam enviadas 

para fabricação, este software de Vestuário poderia ser incluso no site da Loja, o cliente acessaria o site, ativaria o software, 

vestindo a roupa com o seu gosto e solicitando o pedido de compra da roupa. Além disso, o trabalho poderá ser utilizado em 

outras áreas do comércio online. 

 

RECONHECIMENTO FACIAL 
 

SANTOS, Samuel Rosa*; VIUDES, Daniela** 
* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 
** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

 

 No dia a dia nos deparamos com várias formas de identificação por meio de documentos pessoais, seja ela uma carteira 

de identidade, CPF ou uma carteira de habilitação. Outras formas de identificação são as que utilizam recursos tecnológicos como 

um crachá eletrônico de identificação ou controle de acesso em uma organização. Mas nos últimos anos com o avanço da 

tecnologia surgiram outras formas de identificação de pessoas, utilizando técnicas computacionais da área de Inteligência Artificial 

denominadas de técnicas de Reconhecimento de Padrão: a biometria. Hoje a biometria é usada não somente para controle de 

acesso, mas também em diversas áreas, como em identificação criminal. Dentre os tipos de biometria existe o reconhecimento da 

face, que é considerada uma das técnicas de Biometria mais promissoras para o reconhecimento de pessoas à distância, sem 

contato físico e em meio a outras pessoas. Desde o início do desenvolvimento dos sistemas digitais, existe uma intensa 

preocupação com a segurança e proteção dos dados e dos usuários neste meio virtual. Uma das formas de segurança mais 

comuns é o uso de senhas pessoais, geralmente representadas por um ou mais conjuntos de caracteres, porém este modo de 

proteção apresenta diversas vulnerabilidades. Por mais segura que seja uma senha, há o risco de que seja descoberta por outra 

pessoa ou software, esquecida ou roubada. Uma solução para este problema pode estar na Biometria. No reconhecimento de 

faces propriamente dito podemos separar em dois estágios: Detecção de Face - Nesse estágio o processo rastreia todas as 

partes em uma foto que possa conter algum rosto de pessoa marcando assim a área da face detectada. Então o processamento 

limpa a imagem facial para facilitar o reconhecimento. Reconhecimento de Face - Nesse estágio são aplicadas técnicas para 

extrair da imagem dados matemáticos para a possível identificação, sendo comparados esses dados extraídos com um banco de 

dados. Reconhecimento de face tem sido um forte campo de pesquisa desde os anos 1990, e mais técnicas estão sendo 

inventados a cada ano. 
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SISTEMA WEB DE RATEIO TELEFONICO 

SOUZA, Thiago Victor Vicente *;Borba, Cleverton F.**  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da 

Computação 

Em virtude das necessidades de empresas de médio e grande porte, onde se faz necessário uma melhor administração. 

Faz-se necessário saber qual o setor que tem um maior valor em despesas, citando alguns exemplos como à aquisição de 

materiais de escritório, maquinários ou até mesmo o custo por impressão. No meio deste cenário, surge a necessidade na área de 

telecomunicações. Onde os setores da empresa, contem um ou mais celulares e/ou ramais. Com essa demanda existe a 

dificuldade de gerar um rateio de custos por setor de uma forma precisa, que transforme o detalhamento do formato texto, de uma 

conta telefônico fornecido pelas operadoras de telecomunicações, em algo simples e de fácil acesso, enriquecidos com detalhes e 

com os dados precisos para o gestor da área especifica, para que o mesmo possa fazer suas analises em cima dos dados e tirar 

suas próprias  conclusões.O  sistema trata os dados da telefonia com a mínima interferência humana possível, e  disponibiliza aos 

gerentes e funcionários, com login e senha, e que visualizem os gastos pelo centro de custo adequados automatizando o 

processo. O ganho com o sistema não se aplica somente pela precisão dos dados também pelo ganho de velocidade do 

processo, qualidade nos relatórios, confiabilidade nos dados. O sistema desenvolvido recebe dados das operadoras ou tarifador 

telefônico, classifica os dados pelo centro de custo e apenas exibe ao usuário corrente o centro de custo ao que pertence, e seu 

custo total de ligações. No caso do usuário que estiver utilizando o sistema com permissões de gestor da área ou responsável 

pelo centro de custo tem a possibilidade de verificar os custos dos subordinados.  

 

SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ROSTO UTILIZANDO A COR DA PELE E 
SUAS CARACTERÍSTICAS 

 
OLIVEIRA, Wellygton Charles Cardoso de *; FELÍCIO, Cristiano Lino ** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

 

A face é um elemento fundamental na comunicação e interação entre os seres humanos. E, por esse motivo, que existem na 

atualidade inúmeras pesquisas na área de análise de imagens de faces humanas, sendo essas: sistemas de reconhecimento 

facial, recuperação de imagens baseadas em conteúdo, codificação de vídeo, vídeo conferência, vigilância de multidões, 

interfaces humano- computadores inteligentes, entre outras. Na maioria delas, o primeiro passo é a detecção da face, ou seja, 

identificar a presença de uma ou mais faces na imagem, e determinar a localização e tamanho das mesmas. No problema 

específico da modelagem facial, devem-se também detectar as características faciais e seus pontos característicos. Neste 

trabalho foi desenvolvido um software capaz de detectar um rosto utilizando a técnica de detecção da pele, mostrando o resultado 

final em escala de cinza, para concluir esse trabalho foram estudadas e analisadas as mais diversas técnicas e utilização de 

algoritmos para desenvolver o software detecção de rosto. O resultado final foi alcançado, pois o software foi criado, testado e 

analisado com diversas pessoas em diversas situações alcançando o esperado. Esse software será importante em trabalhos 

futuros para fins de estudos das técnicas de biometria e segurança em diversos estabelecimentos, pois a técnica de detecção de 

rosto é uma das mais seguras e mais fáceis de ser utilizada, pelo fato de se necessitar de poucos recursos, sendo esses, 

instalação de um software de reconhecimento de face e uma câmera não necessariamente de alta qualidade. Entre tanto, alguns 

pontos importantes devem ser observados, como: local de instalação da câmera, pois esta deve estar em um ponto estratégico 

para captura de imagens em diversas situações, pouca iluminação e local de maior movimentação de pessoas, esses aspectos 

facilitarão a captura e detecção da imagem desejada, o que auxiliará na segurança em locais que necessitam desse meio. 
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UTILIZANDO O RECONHECIMENTO DE VOZ PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS 

 
CUPERTINO, Bruno de Sousa*; FELÍCIO, Cristiano Lino**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências da Computação 

 

Nos tempos atuais, os jogos não têm como único objetivo o lazer, um dos fatores quem tem sido muito explorado, é utilizar os 

jogos para auxiliar o aprendizado. A maioria desses jogos tem como principal interação, movimentos manuais aplicados sobre 

algum tipo de controle. Através destas informações, percebemos que os deficientes, ou pessoas que tem alguma dificuldade de 

movimentos, sofrem com a falta de opções de comunicação com o jogo. Pensando nisso, foi proposto no presente trabalho o 

desenvolvimento de um jogo que abordasse o reconhecimento de voz como a principal fonte de comunicação entre o jogo e o 

usuário. Foi feito um estudo sobre as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento de jogos e sobre tecnologias de 

reconhecimentos de voz. Através destes estudos foi adotado como tecnologia o framework de desenvolvimento XNA, o XNA é um 

framework criado exclusivamente para auxiliar na criação de jogos e utiliza o C# como linguagem de programação padrão e que 

atua sobre o framework .NET, além disso, com o XNA podem ser desenvolvidos jogos para diversas plataformas, tais como: 

Windows, Zune, Xbox 360 e o Windows Phone. Para o reconhecimento de voz foi utilizado o próprio .NET, biblioteca Speech 

Recognition, assim não houve problemas para integração das tecnologias. Com isso, foi desenvolvido um jogo 2D, PacMan, o 

objetivo do jogo é comer todas as frutas disponíveis no labirinto sem que os fantasmas encontrem o personagem principal, o 

personagem é movimentado através de comandos de voz (left, right, down e top). Portanto, pôde ser mostrado que já existem 

tecnologias capazes de auxiliar no desenvolvimento de aplicativos especiais, voltados a pessoas com deficiência, o 

reconhecimento de voz pode ser utilizado como uma alternativa para essas pessoas e pode ser utilizado em qualquer tipo de 

aplicativo. 
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A CONTRIBUIÇÂO DA CONTABILIDADE NAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE 
EMBU 

NASCIMENTO, Cleide da Silva*; SILVA, Fernanda Alves*; SOUZA, Rony Petson Santana.** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP – Docente e Pesquisador; Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis Universidade Regional de Blumenau - FURB 

O terceiro setor, com atividades que buscam desenvolver o aprimoramento social nas comunidades, carece de instrumentos que 

as tornem atividades confiáveis diante da sociedade e do governo. A contabilidade, como ciência social que é, possui 

instrumentos capazes de fornecer transparência às entidades sem fins lucrativos através de suas demonstrações contábeis e 

relatórios. Com o intuito de verificar a contribuição da contabilidade nas associações do Município de Embu, buscamos identificar 

o papel da contabilidade, sua influência na tomada de decisão e a visão dos administradores referente à contabilidade realizada 

nessas entidades, foi elaborada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e como fonte de coleta de dados, foram 

utilizados dados primários por meio de um questionário estruturado aplicado em pesquisa de campo junto às associações do 

município de Embu. Por meio de entrevistas na prefeitura do município, foram localizadas 82 instituições cadastradas como 

entidade sem fins lucrativos, sendo 22 associações de bairro não possuindo profissional contador, 36 organizações não 

governamentais e 24 associações que tem por finalidade a recreação, educação, esporte, comércio e cultura que foram 

abordadas nesta pesquisa. O resultado da pesquisa apresentou que a contabilidade possui potencial para contribuir, de maneira 

mais efetiva com as associações do Município de Embu; tais contribuições poderiam ocorrer por meio de esclarecimentos 

administrativos, orientações legais trabalhistas e fiscais, e, principalmente, no auxilio da gestão das associações que é função 

inerente à ciência contábil. Entretanto, observamos que alguns fatores influenciam para que a mesma seja vista tão somente 

como auxiliadora no cumprimento de atividades burocráticas. Tal constatação pode ser explicada pelo desconhecimento dos 

administradores em relação às possibilidades dos benefícios das orientações do contador no momento da tomada de decisão. 

Sendo o administrador o responsável pelo desenvolvimento dessas entidades, na busca pela eficácia dos resultados, torna-se 

indispensável o uso das informações disponibilizadas pela ciência contábil. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE BALANÇO PARA A TOMADA DE DECISÕES: 

UM ESTUDO DAS EMPRESAS SADIA S/A E PERDIGÃO S/A NA CRISE DE 2007 E 

2008. 
GONÇALVES, Derkian de J*.; BECKER, Marcio É*.; CRUZ, Rafael A. da;*QUEIROZ,Marta Aparecida Martins** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

A contabilidade é uma importante ferramenta em colher informações, condensá-las e posteriormente apresentá-las em 

relatórios sintéticos e analíticos de forma que demonstrem a situação patrimonial das empresas. A análise de balanço 

apresenta vários métodos que se adaptam as necessidades de cada empresa objetivando estabelecer relação comparativa 

entre os períodos e as várias informações colhidas. Tais análises objetivam demonstrar a real situação econômico-financeira 

da empresa ao apresentarem resultados precisos sobre as atividades das organizações ao longo do tempo e ao esclarecerem 

aos stakeholders detalhes que justifiquem suas decisões. Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo demonstrar 

algumas ferramentas de análise que possibilitaram observar a real situação econômico-financeira entre os anos de 2007 e 

2008 das empresas Sadia S.A e Perdigão S.A. Por meio de uma pesquisa descritiva e qualitativa, foram pesquisadas nas 

demonstrações contábeis informações que demonstrassem as evoluções patrimoniais, para tanto, utilizou-se da análise de 

balanço e de índices financeiros – econômicos. Como resultado esta pesquisa identificou que a crise econômica mundial de 

2007 e 2008 ocasionada pelas variações dos fatores de risco de mercado como variação de preço de commodities e 

principalmente variação de moeda, como o dólar, a empresa Sadia S. A. no ano de 2008 pela primeira vez em 64 anos de 

existência, apresentou um resultado líquido negativo motivado principalmente pelas altas perdas com instrumentos derivativos 

utilizados para fins especulativos, como conseqüência, para se manter no mercado, foi necessária uma fusão com a empresa 

Perdigão S.A formando a empresa BRF FOODS S.A, essa operação foi evidenciada no relatório 13.01 da administração. No 

estudo apresentado fica nítido nos índices e na análise de balanço que o aumento do passivo e a contração do patrimônio 

líquido motivaram a grande redução percentual dos resultados financeiros contribuindo significativamente para a providencial 

fusão. 
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A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO COMO 
FERRAMENTA GERENCIAL: ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA DE 

PANIFICAÇÃO 
 

BOTELHO, Ana Maria de Souza*; OLIVEIRA, Larissa Azevedo de*; GARCIA, Darcy**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 
Este trabalho mostra a importância da Contabilidade de Custos quando utilizada como ferramenta gerencial. Por meio do método 

de Custeio por Absorção é demonstrado a utilidade dessa ferramenta no auxilio de uma microempresa no processo de tomada de 

decisão. Trata-se de um estudo exploratório, realizado por meio de um estudo de caso. Há uma vasta literatura enfatizando a 

utilidade dos métodos de custeio, os quais auxiliam empresários e gestores a determinar o custo de cada produto e, se houver a 

opção de redução das atividades, fazê-lo sem que os métodos de custeio afetem a qualidade e a rentabilidade da empresa. 

Dentre tantas funções, os métodos auxiliam na definição dos menores preços para a venda dos produtos, ou seja, o ponto de 

equilíbrio relacionado a cada produto para que a empresa não tenha prejuízo com a comercialização do mesmo. Neste trabalho é 

apresentada a aplicação do método de Custeio por Absorção (aceito pela legislação brasileira) em relação à produção e 

comercialização dos produtos e co-produtos que são os responsáveis pela maior parte do faturamento de uma microempresa que 

atua no ramo da panificação: o pão francês e o pão de queijo. Primeiramente foram calculados os custos diretos e indiretos de 

cada produto; em seguida foram identificados os custos fixos e variáveis, o que tornou possível calcular a margem de 

contribuição, o ponto de equilíbrio e a lucratividade dos produtos da microempresa em estudo. Conclui-se que a utilização do 

método de Custeio por Absorção, como ferramenta gerencial, traz grandes benefícios para a empresa, principalmente para o 

gestor, por fornecer a base para analisar o desempenho e saber o momento e a forma de interferir no processo visando manter as 

margens e a rentabilidades desejadas. 

 

AUDITOR, VILÃO OU COLABORADOR DAS ORGANIZAÇÕES? UM ESTUDO 
SOBRE A PERCEPÇÃO DOS GESTORES EM RELAÇÃO A ESTE PROFISSIONAL 

 

MUNIZ, Letícia L. O*.; CORREA, Patrícia L.*; SOUZA, Rony Petson Santana de** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

No Brasil, com o desenvolvimento econômico, surgiram grandes empresas que têm seu capital formado pelo investimento de 

interessados no negócio, são acionistas. Esse desenvolvimento passou a exigir auditorias que validassem os registros 

contábeis passando mais confiança aos investidores. Esta pesquisa exploratória tem a finalidade de confirmar o papel do 

auditor dentro da organização. Atualmente o contador já não é mais o velho guardador de livros que apenas cumpria a função 

de organizar a papelada e informar o pagamento dos impostos, ele é mais que um colaborador, é parceiro de seus clientes. 

Porém, é necessário traçar um perfil desta evolução profissional por meio de uma pesquisa de campo que caracterize a 

aceitação do auditor no mercado de trabalho. Para tal, foi distribuído um questionário a 48 pessoas de diversos cargos de 

chefia que já passaram pela experiência de serem auditados para sabermos qual a compreensão que se têm do trabalho do 

auditor. Concluímos que o papel do auditor deve ser a emissão de pareceres confiáveis, antes o foco era em esclarecer o 

passado das organizações, hoje, com o grande volume de informações, o cenário mudou ganhando relevância maior aos 

acontecimentos futuros, direcionando o escopo do trabalho do auditor para a prevenção e orientação no sentido da 

consecução dos objetivos da organização, ou seja, a auditoria quando exercida com seriedade e competência contribui para 

uma boa gestão. Também foi possível concluir a relação existente entre pessoas com pouco convívio na área contábil e 

pessoas com mais experiência, ambas tem compreensão do papel do auditor, porém, quanto aos resultados e relevâncias é 

sensível que as pessoas com mais experiência demonstram ter maior percepção quanto à necessidade de se observar os 

resultados da auditoria para fins gerenciais, o que contribui de forma positiva ao evidenciar a necessidade de aprimoramento 

dos profissionais da área contábil. 
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: RESPONSABILIDADE PARA COM A NATUREZA 
E A SOCIEDADE 

 

ROSEDAL, Erica A. da Silva*; SIMÕES, Cristiane Silveira*; SOARES, Ilma da A. Rodrigues*; 

QUEIROZ, Marta Ap. Martins  

 

*UNASP/SP - Discentes do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP - Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

Durante anos as empresas tinham como preocupação apenas o sistema produtivo e nada mais. O crescimento da 

conscientização em educação ambiental resultou no surgimento de diversos órgãos não governamentais e fiscalizadores, fazendo 

com que as empresas se adequassem a uma nova realidade.  Desta forma, a contabilidade como um elo entre empresa e 

sociedade, precisou se adaptar a este novo contexto. A preocupação mundial em relação ao meio ambiente caminha para um 

consenso em torno da adesão de um novo estilo de desenvolvimento que deve combinar eficiência econômica com justiça social 

e prudência ecológica. Segundo Tinoco e Kraemer (2008) a Contabilidade Ambiental surgiu em 1970, quando as empresas 

passaram a dar mais atenção aos problemas do meio ambiente; seu objetivo principal é registrar e demonstrar os benefícios e 

prejuízos que o desenvolvimento de um produto ou serviço traz ou poderá trazer ao meio ambiente.  Considerando a questão que 

circunda o assunto o presente estudo levanta a seguinte questão: Qual a colaboração da Contabilidade Ambiental para que as 

empresas reduzam seu impacto ao meio ambiente? O objetivo deste artigo é apresentar perspectiva teórica sobre o assunto. 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, baseados em dados secundários e análises documentais. Através do estudo 

realizado podemos concluir que as questões ambientais nas últimas décadas tem sido o foco das organizações públicas e 

privadas, pesquisadores, profissionais da área, enfim, da humanidade. Através dos dados fornecidos pela Contabilidade 

Ambiental é possível elaborar estratégias para diminuir o passivo ambiental da empresa, reduzir custos, economizar energia, água 

e desta forma evitar o surgimento de multas, taxas e indenizações provenientes de ações incorretas.  Nas organizações o 

profissional contábil é peça chave, pois é ele quem interpreta os dados e os transforma em informações úteis para as tomadas de 

decisões. 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS: FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA 
VANTAGEM COMPETITIVA E SOBREVIVÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES. 

 
ALMEIDA, Eduardo Rodrigues*; SANTOS, Bruno de Oliveira*; CLÉSIO, Antonio*; SOUZA, Rony 

Petson Santana de**  

*UNASP/SP - Discentes do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP - Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 
Desde seus primórdios a Ciência Contábil, foi usada como técnica para controlar, mensurar, contar e registrar atividades 

comerciais, além do controle patrimonial de pessoas e famílias. Este cenário muda a partir do século XXl, com a abertura dos 

mercados e avanços tecnológicos, onde as organizações empresariais passam a ser mais competitivas, tornando a busca por 

diferenciação e redução de custos em processos de produção, ícones fundamentais para a sua sobrevivência. Neste momento a 

Contabilidade de Custos, vem à luz como ferramenta imprescindível para uma melhor gestão, e análise mais clara de cada 

direcionador, proporcionando visão das funções, determinação de desempenho, planejamento e controle de suas operações, 

fundamentando seus processos de tomada de decisão. Esta ferramenta norteia a Administração das Organizações, em âmbito 

geral. O fluxo de informações acumulado, torna-se complexo, e se não for perfeitamente interpretado, é prejudicial à performance 

das organizações. Considerando que as que as empresas enfrentam cada vez mais desafios, este estudo levanta a questão: Qual 

a importância da Contabilidade de Custos nas Organizações? O objetivo é apresentar perspectiva teórica sobre o assunto. Trata-

se de um estudo descritivo e exploratório, baseado em dados secundários e análises documentais. A partir das pesquisas 

realizadas, notamos que a ferramenta proposta, é impar, pois exibe especificamente a composição dos processos de produção, e 

partindo deste ponto, é possível, elaborar estratégias para melhor competitividade, direcionando as organizações ao alcance de 

seus principais objetivos. 
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CONTABILIDADE DIGITAL 
 

ALMEIDA, Jairo Ferreira*; MELO, Paulo Daniel Farias*; BOCHI, Robson Luiz*; PETSON, Rony**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

Um novo sistema informatizado da Receita Federal que começou a mudar e muito a vida das empresas e contadores. O 

chamamos Sistema Público de Escrituração Digital, sustentado em três pilares, Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal 

Digital e Nota Fiscal Eletrônica, tem como finalidade transferir para o meio eletrônico, todas as obrigações contábeis e fiscais das 

empresas. Propomos com este trabalho analisar quais mudanças ocorreram para o cumprimento das obrigações acessórias e 

quais os impactos do SPED na ótica dos contadores que na realidade são os maiores afetados em seu setor. Utilizamos 

pesquisas bibliográficas qualitativas e conceituais para responder essas mudanças. Umas das principais substituições são os 

livros contábeis e fiscais: Diário, Razão, Balancetes Diários, impressos em papel pelos respectivos digitais. Percebemos que as 

assinaturas dos livros serão eletronicamente, garantidos pela certificação digital que é um arquivo eletrônico que contém dados 

para identificar uma pessoa. A Nota Fiscal Eletrônica um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado 

eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, substituirá a 

nota fiscal em papel. Utilizamos também uma pesquisa exploratória Survey realizada por Roberto Dias Duarte (2009) para 

sustentar o presente trabalho desse modo a pesquisa revela o comportamento de profissionais da área contábil frente ao SPED 

utilizando 580 questionários preenchidos por esses profissionais de escolha aleatória em todo o Brasil. A constatação será 

apresentada na conclusão, que revela 81,4% dos profissionais vêem o SPED positivamente. Concluímos, conforme a pesquisa, 

que os profissionais acreditam que os impactos do SPED serão positivos para a área contábil, pois o sistema aumentará as 

oportunidades para quem estiver preparado, além disso, a integração entre empresas e escritórios contábeis é vista como uma 

necessidade, e tudo isso é possível, graças a este sistema tecnológico unificado de nossa era. 

 

 

FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES DE 
MÉDIO PORTE 

 
AVELINO, Danielle Gomes*; VALENTIM, Vanessa Cristina Dias*; GARCIA, Darcy**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 
Este trabalho demonstra a importância do fluxo de caixa como instrumento gerencial. A finalidade básica desta ferramenta é munir 

a organização de informações confiáveis quanto aos recursos de caixa auxiliando a empresa a respeitar os diversos 

compromissos assumidos e gerenciar a maximização da riqueza. Outro fator importante a ser destacado refere-se à atualização 

do fluxo de caixa de modo que venha a atender às expectativas da gestão financeira e viabilizar sua utilização para fins de 

tomada de decisão. Desta forma, a pergunta que norteia esta pesquisa é: Como o fluxo de caixa é utilizado em decisões 

gerenciais? Esta pesquisa tem como objetivo analisar a adaptabilidade do fluxo de caixa em uma organização a partir de um 

estudo exploratório, realizado por meio de estudo de caso desenvolvido em uma empresa de serviços de coleta de resíduos 

urbanos. Foram coletados dados primários a partir de entrevistas e aplicou-se a teoria evidenciada em pesquisas bibliográficas 

para análise dos resultados, objetivando a analise do sistema de fluxo de caixa existente, verificando como o fluxo de caixa se 

constitui num instrumento eficaz para as obrigações e direitos financeiros e comparar a aplicabilidade do fluxo de caixa utilizado 

pela organização em questão. Este estudo se justifica pela importância do fluxo de caixa nos aspectos decisórios de uma 

organização, tendo em vista que por muitos motivos as organizações vêm falhando em não controlar devidamente o fluxo de caixa 

o que pode ocasionar no descontrole das finanças empresariais ocasionando como conseqüência o não pagamento dos 

compromissos pré estabelecidos. Conclui-se que a utilização da forma correta do fluxo de caixa traz benefícios, pois visualiza de 

perto as reais necessidades financeiras de uma organização e identifica acertos e erros em decorrências de decisões gerenciais, 

demonstrando suas ações e reações para desenvolver uma adequação prática com uma estratégia de mercado competitiva. 
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QUAIS OS IMPACTOS DOS TRIBUTOS PARA UMA EMPRESA COMERCIAL 
ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL APOS EXTINÇAO DO SIMPLES 

FEDERAL NO ESTADO DE SAO PAULO? 
 
MONTEIRO, Ewerton Ademir Oliveira*; SOUZA, Rony Petson Santana** 
 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis **UNASP/SP – Docente 

Pesquisador do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis 

 

A necessidade de fazer uma reforma tributária no Brasil é incontestável, é notório que o Sistema Tributário Brasileiro é contrario 

ao desenvolvimento da nação, a complexidade da tributação prejudica a eficiência econômica, em 14 de Dezembro de 2006 foi 

instituído a Lei Complementar 123, esta Lei regulou em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição, “o tratamento 

diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e as empresas de pequeno porte”, CF, (1998). No presente 

estudo verificaram-se quais impactos tributários ocorreram, após uma comparação documental bibliográfica da Lei 9.317 que 

validava o extinto Simples Federal contra a Lei Complementar 123, foi possível simular a apuração da arrecadação do Simples 

Nacional em uma Microempresa comercial com sede no Município de São Paulo, com a aplicação dos percentuais das alíquotas 

de imposto existente no anexo II da Lei complementar 123, denotou-se um aumento tributário de 1,5% para as Microempresas e 

de 0,57% até 1,88% para as Empresas de Pequeno Porte, majorando-se dezessete das vinte faixas de tributação existentes. A 

comparação trouxe vantagens em favor da nova Lei do Simples Nacional, o aumento de atividades permitidas a ingressarem no 

sistema, arrecadação em uma única guia de impostos federais, estaduais e municipais, a dispensa de obrigações acessórias, são 

benefícios obtidos com a nova legislação. Contudo a maior vantagem veio a partir de janeiro de 2009, com a possibilidade de 

transferência de créditos de ICMS para as empresas não optantes do regime tributário do Simples Nacional aumentando a 

competitividade das Micro e Pequenas Empresas optantes do Simples Nacional, em contra partida objetiva à explicita sede de 

arrecadação do fisco com o aumento das alíquotas em quase todas as faixas de tributação, causando um aumento dos gastos 

com impostos, visto que o Simples Nacional e um tributo progressivo. 

  

SPED A CONTABILIDADE DIGITAL E SEUS IMPACTOS  
 

ALMEIDA, Jairo Ferreira*; MELO, Paulo Daniel Farias*; BOCHI, Robson Luiz*; QUEIROZ, Marta 

Aparecida M.**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

Um novo sistema informatizado da Receita Federal alterou a vida das empresas e contadores. O Sistema Público de Escrituração 

Digital - SPED é um projeto ambicioso tanto para as empresas quanto para o Fisco, ele integra os dados dos contribuintes às 

autoridades tributárias para obter controle e fiscalização por meio da auditoria eletrônica. Na prática vai facilitar o processo de 

fiscalização e diminuir a possibilidade de sonegação fiscal. Obrigatório a partir do decreto 6.022/07, o SPED será utilizado como 

meio de inibir as atividades de empresas informais e ilegais. Diante desta nova realizada, este trabalho pretende demonstrar as 

alterações resultantes do SPED bem como analisar as ações necessárias que os profissionais de contabilidade necessitam ter 

para se adaptarem às novas regras. Dentre outras alterações o SPED substituirá os livros contábeis e fiscais: Diário e Razão, 

impressos em papel pelos respectivos livros digitais alem de tornar a Nota Fiscal em um documento de existência exclusivamente 

digital, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, substituindo a nota 

fiscal em papel facilitando a integração nacional das informações fiscais. Metodologicamente, esta pesquisa é classificada como 

exploratória com características descritivas e abordagem qualitativa. Na revisão da literatura, foi encontrada uma pesquisa 

realizada por Duarte (2009) para sustentar o presente trabalho e responder sobre as mudanças. A pesquisa revela o 

comportamento de profissionais da área contábil frente ao SPED, para tanto, foram aplicados 580 questionários preenchidos por 

esses profissionais de escolha aleatória em todo o Brasil. Os dados permitem inferir que 81,4% dos profissionais vêem o SPED 

positivamente. Concluímos que os contadores acreditam que o SPED será positivo, pois o sistema aumentará as oportunidades 

para quem estiver preparado, além disso, a integração entre empresas e escritórios contábeis é vista como necessária, o SEPD 

tornara esta integração indispensável ambos. 

http://www81.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/22/Consti.htm
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA HIDROGINÁSTICA E GINÁSTICA, NA REDUÇÃO DO 
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E RELAÇÃO CINTURA/QUADRIL (RCQ) EM 

MULHERES COM IDADE ENTRE 40 E 79 ANOS, PARTICIPANTES DAS AULAS 
MINISTRADAS EM UM CLUBE ESCOLA NA ZONA SUL, DA CIDADE DE SÃO 

PAULO. 
 
 VIANA,Elenice*;ALVES,Karina Vanessa*;OLIVEIRA,Natália** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Educação Física 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Educação Física 

 

O presente estudo fez uma análise do Índice de Massa Corporal (IMC) e Relação Cintura Quadril (RCQ) de mulheres com idade a 

partir de 40 anos praticantes das aulas de hidroginástica, ginástica e hidroginástica + ginástica (ou seja, esses participantes 

praticam duas modalidades Hidroginástica e Ginástica) de um programa de atividade física da prefeitura de São Paulo. Fizeram 

parte do estudo uma amostra de (n=25) participantes do Grupo A: Ginástica, (n=30) participantes.Grupo B: Hidroginástica e 

(n=25) participantes do Grupo C: hidroginástica e ginástica de academia.Nos resultados, não houve alterações significativas na 

comparação entre os grupos. Comparando individualmente cada amostra, antes e após o programa, tanto no Grupo A: (da 

ginástica) e no Grupo B: (da hidroginástica), não ocorreram alterações significativas, mas no grupo C: (Ginástica + Hidroginástica) 

observamos a redução do Índice de Massa Corporal (IMC).  “Portanto alterações significativas”, o que indica maior eficácia dos 2 

programas sobre essa variável.  

 

 

 

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NA EMPRESA 
FARMACAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

 

ARRUDA, Bruna R.B.*; ZUKOWSKY-TAVARES, Cristina** 

 
*UNASP/SP - Discente do curso de Licenciatura em Educação Física 

**UNASP/SP - Docente nos cursos de Graduação e Pós- Graduação UNASP 

 

Essa investigação objetivou discutir impressões, significados, benefícios e efeitos da ginástica laboral na vida de seus 

colaboradores para sugerir alguns encaminhamentos metodológicos para essas aulas no ambiente da empresa. A ginástica 

laboral é conceituada como um conjunto de práticas físicas elaboradas a partir da atividade profissional exercida durante o 

expediente, visando compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho, relaxando e tonificando-as, e ativar as que não são tão 

requeridas para que o profissional possa garantir melhoria na sua qualidade de vida como um todo.  A metodologia seguiu uma 

abordagem qualitativa, levantando a percepção de 114 sujeitos por meio de um questionário com perguntas fechadas e abertas. A 

amostra envolveu funcionários de todos os setores da empresa presentes na aula em que foi realizada a coleta de dados.  Pelos 

resultados foi possível constatar que os funcionários de forma geral apontam melhoras em relação ao nível de stress, no 

relacionamento com os colegas, na disposição para o trabalho, na condição postural e muitos (49%) começaram a fazer 

exercícios físicos fora da empresa também como resultado de sua participação na ginástica laboral.  Foram quase unânimes na 

afirmação de que a ginástica laboral proporciona benefícios para a sua saúde em geral (70%), relaxamento (49%) e a integração 

com os colegas (25%). 

 Como principais sugestões para a melhoria dessas aulas no contexto da empresa os sujeitos sugerem mais aulas com 

massagem (43%) e alongamento (40%). 
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DISCURSO DE BELEZA E SAÚDE EM ELLEN G. WHITE 
 

 ALMEIDA, Iara Alves de; SOUZA, Kelly Lisley Pompeu de; SARAIVA, Sheila 

Correia*;MARTINS,Leonardo Tavares** 

* UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação em Educação Física, bacharelado. 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Educação Física. 

 
Com base em uma visão transdisciplinar, o objetivo deste artigo é discutir o conceito de beleza e saúde nos dias atuais, 

relacionado aos escritos de Ellen G. White. A preocupação pela qualidade de vida e estética são assuntos divulgados nos meios 

de comunicação, que tem alto poder de influência. Existem evidencias que mostram a relação da saúde com a beleza. No século 

XIX, a escritora Ellen G. White abordou vários temas (educação, relacionamentos, espiritualidade, saúde, regime alimentar e 

outros), da mesma forma é sabido que muitos componentes da vida social contribuem para uma vida com qualidade, são também 

fundamentais para que indivíduos alcancem um perfil elevado de saúde. Presumivelmente essa escritora não tinha escolarização 

suficiente para escrever a quantidade de livros que escreveu sobre tais assuntos e que posteriormente seriam confirmados pela 

ciência. Com o passar do tempo, houve mudanças nos conceitos de corpo saudável, aparência física e na abordagem desses 

conceitos. Tendo em vista a crescente busca por uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho, a educação física vem 

exercer a função de melhor instruir a importância da saúde, um estilo de vida adequado para o viver saudável, proporcionando 

momentos de lazer, recreação, exercícios e acima de tudo demonstrar que a verdadeira beleza pode ser além de física, interior, 

ou de ações. 

 

O CORPO DA MULHER EM BOA FORMA: OS CONTORNOS DE UMA CAPTURA 

LUZ, Idinéia, Poraths, CECCON, Karoline, de Quevedo*; SOTERO, Pâmela Lopes*; MARTINS, 
Leonardo, Tavares ** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Educação Física 

Este trabalho de conclusão de curso se propôs a estudar criticamente o papel do corpo feminino na sociedade contemporânea, 

através de um veículo de comunicação voltado especificamente para o público feminino. O processo de captura exercido sobre o 

corpo da mulher se mostra evidente quando olhamos para os meios de comunicação, pois seus contornos e formas são 

transformados e vinculados ao produto que se quer vender. Além da questão sociológica e do papel social que a mulher ocupa, a 

questão da educação do corpo, da formação e conformação do corpo feminino é o que nos chama a atenção, pois a imagem que 

se coloca como modelo perfeito é o do corpo com determinadas medidas, o corpo que sente prazer nas restrições impostas, pois 

se alegra em ser objeto perfeito. O trabalho teve o objetivo de analisar a capa e a matéria principal destacada na capa da revista 

Boa Forma no período de janeiro a dezembro de 2009. A partir da análise de discurso, destacamos as palavras que mais se 

repetem nas matérias e que carregam grande significado, tais como: dieta, cabelo, magra, barriga, corpo, treino (exercício). O 

foco na perda de peso, na manutenção de um corpo sexy, na busca pelo corpo ideal e a exposição do corpo, revelando todos os 

seus contornos coloca o público alvo em situação de submissão, pois a população, de uma forma geral, não tem o corpo perfeito 

e, como é apresentado nas matérias, precisa se sacrificar para alcançar certas medidas e então poder ter o corpo perfeito, 

desejado, valorizado. Cabe ao profissional da Educação Física saber contrapor tal modelo de perfeição, de busca incessante 

pelos contornos, e permitir que, principalmente crianças e adolescentes, tenham a possibilidade de vivenciar uma educação do 

corpo que não sofra imposições e restrições típicas de um processo de captura. 
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PROJETO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE TRAMPOLIM 
ACROBÁTICO EM ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO 

 
GONÇALVES, Ivan Martins*; PAIVA, Karina Fátima de *; MORAES, Risherland Domingues de*; 
FIGUEIREDO, César Augusto Bezerra ** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Educação Física Licenciatura 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Educação Física     

A Ginástica é um esporte que continua crescendo e sua abrangência e global. Nossa pro postal é investigar a linguagem 

pedagógico referente à ginástica acrobática em especial a da modalidade trampolim acrobático. O objetivo deste estudo é 

apresentar os exercícios brasileiros no trampolim acrobático o processo ensino-apredizagem da ginástica acrobática. Ressalta-se 

que esta modalidade contribui, para o desenvolvimento de diferentes aspectos dos níveis cognitivos, afetivo – social e físico dos 

alunos. Suas diferentes formas de execução e seus diferentes aparelhos são aspectos inerentes ao seu desenvolvimento. A 

origem dos esportes acrobáticos se da na atividade lúdico-circenses da antiguidade, a ginástica artística é uma modalidade 

praticada há muitos anos embora com características bastante diferentes das atuais sintetize-se a sua evolução em quatro 

períodos. O Valor educativo da ginástica na escola promover a educação para a saúde com de atividades físicas forma-se o 

hábito de higiene luta-se contra o sedentarismo e a melhoram-se as capacidades funcionais. Facilita o processo de socialização já 

que melhoram as relações interpessoais o desenvolvimento da capacidade de comunicação, cooperação e fomenta o espírito 

competitivo. Conclui-se que nas escolas não se tem trabalhado ginástica acrobática por falta de preparo e material visto que o 

mesmo traz grandes benefícios à saúde, desenvolvimento motor e melhora da auto-estima. Compreendeu-se também que através 

desse estudo não é apenas como uma pratica de lazer e recreação e poderia ser aproveitado nas escolas com esse objetivo 

fazendo com que as crianças tivessem o gosto pela atividade e futuramente pudessem realizar a técnica da modalidade.  

 

PROJETO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE TRAMPOLIM 
ACROBÁTICO EM ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO 

 
GONÇALVES, Ivan Martins*; PAIVA, Karina Fátima de *; MORAES, Risherland Domingues de*; 
FIGUEIREDO, Cézar Augusto Bezerra ** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Educação Física Licenciatura 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Educação Física 
 

A Ginástica Acrobática é um esporte que continua crescendo e sua abrangência e global. Nossa pro postal é investigar a 

linguagem pedagógico referente à ginástica acrobática em especial a da modalidade trampolim acrobático. O objetivo deste 

estudo é apresentar um novo estimulo na educação física escolar os exercícios brasileiros no trampolim acrobático um processo 

ensino-apredizagem da ginástica acrobática. Ressalta-se que esta modalidade contribui, para o desenvolvimento de diferentes 

aspectos dos níveis cognitivos, social e físico dos alunos. Suas diferentes formas de execução e seus diferentes aparelhos são 

aspectos inerentes ao seu desenvolvimento. A origem dos esportes acrobáticos se da na atividade lúdico-circense da antiguidade, 

a ginástica artística é uma modalidade praticada há muitos anos embora com características bastante diferentes das atuais que se 

sintetiza a sua evolução em quatro períodos. O Valor educativo da ginástica na escola é promover a educação para a saúde, com 

as atividades físicas forma-se o hábito de higiene luta-se contra o sedentarismo e a melhorem as suas capacidades funcionais. 

Facilitar o processo de socialização já que melhoram as relações interpessoais o desenvolvimento da capacidade de 

comunicação, cooperação e formar o espírito competitivo. Conclui-se que nas escolas não se tem trabalhado ginástica acrobática 

por falta de preparo e material visto que o mesmo traz grandes benefícios à saúde, desenvolvimento motor e melhora da auto-

estima. Compreendeu-se também que através desse estudo não é apenas como uma pratica de lazer e recreação e poderia ser 

aproveitado nas escolas com esse objetivo fazendo com que as crianças tivessem o gosto pela atividade e futuramente pudessem 

realizar a técnica da modalidade.  
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A INTERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE 
DA FAMÍLIA (NASF) NO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 

BÁSICA 
 
ALMEIDA, Suzana da Silva*; FAUSTINO, Luciana Alves Gomes*; FAUSTINO, Regina 

Lúcia Herculano**;  MORAIS, Carmen Júlia Mendes da Silva * 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

 
O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) foi criado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria GM nº 154, de 24 

de Janeiro de 2008, Republicada em 04 de Março de 2008, com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de 

Atenção Básica, bem como sua resolubilidade na Saúde Coletiva. Os objetivos deste estudo são: Analisar a atuação dos 

profissionais que compõem as equipes do NASF, buscando identificar suas contribuições e/ou dificuldades na interação com os 

processos de trabalho da Enfermagem; Investigar junto aos profissionais das equipes de Saúde da Família qual processo de 

trabalho do enfermeiro recebe mais contribuições dos profissionais do NASF; Identificar dentre as categorias profissionais, que 

atuam no NASF, a que mais contribui nos processos de trabalho do enfermeiro, e ainda verificar junto aos enfermeiros quais as 

principais dificuldades evidenciadas no trabalho com os profissionais do NASF. Pretende ainda revelar como é feita a 

comunicação e como se dá a interação entre a equipe de Saúde da Família - ESF e a ENASF. O levantamento de dados foi feito, 

através de pesquisa de campo desenvolvida numa abordagem qualitativa. A coleta dos dados se deu na UBS Varginha, que 

pertence à Supervisão Técnica de Capela do Socorro. Esta unidade possui 7 ESF que são apoiadas por uma equipe NASF. 

Foram aplicados instrumentos para os profissionais do NASF e Enfermeiros das equipes. O instrumento de coleta dos dados foi 

composto por questões abertas. O questionário foi respondido por 5 Enfermeiras e 8 componentes da ENASF, sendo que todas 

as categorias foram representadas no estudo. A análise dos dados revelou que o processo de trabalho de enfermagem que mais 

tem interface com a equipe NASF é o processo de trabalho assistir e entre os profissionais do NASF, a categoria que mais 

contribui no processo de trabalho do Enfermeiro é o Psicólogo.  

 

A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO PROCESSO DE MORTE EM 
PACIENTES TERMINAIS : REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
SOARES, Isac Anderson Araújo*; VIEIRA, Julie Cristine*; REIS, Larissa Sacilotte dos*;  SANTOS, Renata 

Cristina** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

O enfermeiro, e os profissionais da saúde em geral apresentam dificuldade em trabalhar com o processo de morrer. Os 

sentimentos de impotência, frustração e insegurança frente a este processo pode trazer angústia ao profissional. Por isto 

queremos através do presente trabalho detectar a percepção do enfermeiro frente ao processo de morte em pacientes terminais; 

oferecer aos profissionais informações atuais sobre o tema; e conhecer quais as dificuldades que o enfermeiro encontra ao lidar 

com este processo. O estudo de revisão bibliográfica abordou publicações do ano de 2000 a 2010, por intermédio de buscas 

sistemáticas usando banco de dados eletrônicos: Scielo, Lilacs, Medline e Pdfsoso. A terminalidade de um paciente pode 

desmotivar a equipe de profissionais da saúde, dando a falsa conotação de que nada mais pode ser feito. Porém se houvesse 

uma dedicação especial destes profissionais, na situação, muitas ações possíveis de serem praticadas seriam descobertas, e o 

um maior conforto seria proporcionado ao que está vivenciando o processo de morrer. No século XX, com os cuidados paliativos, 

plantou-se uma visão re-humanizada do morrer. Deixando de lado o conceito de ser a morte um inimigo, podemos agora tratá-la 

como parte do processo de vida; dando a esta vida todo o suporte e qualidade necessários independente da possibilidade de 

cura. Toda esta atenção já é parte e dever do prestador dos cuidados e assistência de enfermagem. Porém os profissionais de 

saúde tem se preocupado muito mais com órgãos, cateteres e procedimentos invasivos do que com o próprio doente que tem 

medo de morrer. Todo e qualquer profissional desta área deve ter em mente que, a morte é um fato inerente a todo ser humano e 

deve-se desenvolver um melhor cuidado da vida, principalmente quando é chegado o seu final, o que se tornou extremamente 

importante na sociedade de hoje. 
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AS CARACTERÍSTICAS DA ADOLESCÊNCIA E SUA INSERÇÃO NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

  

 RUSSO, Cristina Lopes Striitzel*; FERREIRA, Ellen Joyce*; GÓES, Rhaiana Cangussú*; 

 KOGIMA, Elizabeth**. 

  * UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem  

  ** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

No Brasil, as pesquisas sobre comportamentos de saúde entre jovens ainda são escassas e se concentram em questões ligadas 

à gravidez precoce, ao uso de anticoncepcionais ou ao uso de drogas de abuso enquanto eventos isolados, e há menos enfoque 

na sobreposição de diferentes comportamentos de risco entre jovens. Logo, esta fase não deve ser entendida apenas como um 

conjunto de fenômenos universais implicados no crescimento e desenvolvimento somático-mental, uma vez que as 

transformações pelas quais passam os adolescentes também resultam de processos inerentes aos contextos sociais (históricos, 

políticos e econômicos) nos quais os sujeitos adolescentes estão imersos. A presente investigação é uma revisão integrativa que 

teve como objetivo levantar características e realidades da fase da adolescência a fim de avaliar sua inserção no Sistema Único 

de Saúde. Para a seleção dos artigos utilizou-se quatro bases de dados (Scielo, Bireme, Medline e Biblioteca John Lipke), e a 

amostra desta revisão constituiu-se de 41 artigos. Após análise dos artigos incluídos na revisão, os resultados dos estudos 

concluíram que  reconhecer o consumidor, suas características e necessidades, exige a busca de novas estratégias de contato e 

de vínculo com ele e seus familiares, para que se possa desenhar e implantar múltiplos programas de prevenção, educação, 

tratamento e promoção adaptados às diferentes necessidades. Portanto, pensar a saúde do adolescente implica pensar nos 

diversos modos de viver a adolescência e de viver a vida. Por sua vez, implica em um movimento de re-pensar as práticas de 

saúde e de educação em saúde que se voltam para esta parcela significativa da sociedade, os adolescentes.  

ASPECTOS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS DA PUÉRPERA: UMA 
REVISÃO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

 
CABRAL, Renata Maria*; COSTA, Thalita da Cruz*; KOGIMA, Elisabeth Octaviano** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 
A gestação é um momento singular na vida de uma mulher. Nesse período a mulher passa por várias alterações emocionais. Isto 

é explicado por uma grande mudança nos níveis hormonais, além de mudanças na vida do casal. Tudo isso gera oscilações de 

humor a mulher fica mais vulnerável a estímulos que não a afetavam tanto anteriormente. O parto é outro momento onde ocorrem 

mudanças expressivas. Imediatamente após o parto inicia-se uma fase chamada puerpério, e é nesta fase que a mulher passa 

pela maior sobrecarga emocional de todo o ciclo gravídico-puerperal. O puerpério é uma fase de profundas alterações no âmbito 

social, psicológico e físico da mulher, sendo assim, os riscos para o aparecimento dos transtornos psiquiátricos aumentam. Desta 

forma, o presente trabalho propôs identificar e analisar na literatura os principais aspectos psicológicos vivenciados pelas 

puérperas. A revisão de literatura, descritiva, considerou o período de 2000 a 2010, pesquisando nos indexadores MedLine, Lilacs 

e SciELO, usando como descritores as palavras “puerpério” OU “depressão pós-parto” E “tristeza puerperal” E “psicose 

puerperal”. Foi observado então que 85% das puérperas descrevem certo grau de tristeza e humor deprimido, sendo a incidência 

da tristeza puerperal entre 50% a 80%; para a depressão pós-parto a incidência fica entre 10 e 20%, sendo considerado um 

importante problema de saúde pública e por fim a psicose puerperal relativamente rara surge com incidência de 0,1 a 0,2% das 

puérperas. Os fatores predisponentes mais comuns, citados nos registros encontrados foram: baixa auto-estima, estresse 

relacionado com os cuidados com o bebê, circunstâncias de vida adversas, baixo suporte social e gravidez não planejada/não 

desejada. Em presença dos resultados apresentados constata-se uma importância da experiência emocional e do cuidado com a 

puérpera atendendo suas necessidades psicológicas. 
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ATIVIDADE CITOPROTETORA DA MUCILAGEM DE ALOE ARBORESCENS E 
ALOE BARBADENSIS NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS GÁSTRICAS AGUDAS 

INDUZIDAS POR ETANOL, EM RATOS 
 

COSTA, Josiana Alves Silva*; FERRO, Josilda Cosmira Polidoro Sena* 

Orientadora: LOPES-NINAHUAMAN, Maria Fernanda Melo** 

*UNASP-SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP-SP- Docente Pesquisadora do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

O Aloe arborescens e Aloe barbadensis uma mucilagem ou gel, onde se encontram seus princípios ativos, que são constituídos 

de tecidos orgânicos, enzimas, vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Cada espécie contém princípios ativos diferentes. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade citoprotetora da mucilagem de Aloe arborescens e Aloe barbadensis na prevenção 

de úlceras gástricas agudas induzidas por etanol, em ratos. Para este estudo foram utilizados 25 ratos wistar, machos. Após jejum 

de 12 horas foi administrado no grupo teste AA a mucilagem de Aloe arborescens e no grupo teste AB a mucilagem de Aloe 

barbadensis (1,5 ml/rato, v.o.), no grupo controle tratado, Ranitidina (50 mg/kg, v.o.) e no grupo controle lesado, água (1,0 ml/rato, 

v.o.). Depois de uma hora foi induzida úlcera gástrica administrando etanol 75% (1,0 ml/rato, v.o). Uma hora após a administração 

do etanol, os animais foram sacrificados sob anestesia etérea profunda, seus estômagos foram removidos e seccionados ao longo 

da pequena curvatura para exposição da mucosa e quantificação das lesões sobre microscópio óptico. Os resultados mostraram 

que após 60 minutos da administração oral de etanol 75% em ratos, o índice de lesão na mucosa gástrica do grupo controle 

lesado foi de 64 ± 37 com 10 ± 3,9 úlceras. A Aloe arborescens reduziu o índice de lesões gástricas em 67% e o número de 

úlceras em 84% enquanto a Aloe barbadensis reduziu o índice de lesões gástricas em 73% e o número de úlceras em 68% em 

relação ao controle lesado. Já a Ranitidina aumentou o índice de lesões gástricas em 71% e o número de úlceras foi igual ao do 

controle lesado. A mucilagem de Aloe arborescens e Aloe barbadensis apresenta atividade citoprotetora, pois diminuiu o índice de 

lesão e número de úlceras induzidas por etanol, em ratos. 

 

 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA PELO DOENTE RENAL CRÔNICO 
  

TORRES, Ana Karolina*; LIBORIO, Julianna Sisterolli*; AZEVEDO, Oswalcir Almeida de** 

 
*UNASP/SP – Discente do curso de Graduação em Enfermagem  

**UNASP/SP – Docente do curso de Graduação em Enfermagem  

Os pacientes que fazem tratamento para a Insuficiência Renal Crônica passam a conviver com restrições físicas e psicossociais 

que comprometem sua qualidade de vida e ocorrem em curto período de tempo não sendo possível um período de adaptação. 

Este estudo de revisão bibliográfica teve como objetivo identificar as alterações do conceito de qualidade de vida, do estado 

emocional e mental no doente renal crônico. Foram consultados periódicos das Bases de Dados, SCIELO, LILACS, BIREME, e da 

biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo sendo utilizados neste trabalho 15 artigos. Os resultados encontrados 

quanto a qualidade de vida mostraram que: os pacientes crônicos renais sofrem perdas potenciais mudando completamente seu 

estilo de vida, abrindo portas para a depressão e a não adesão ao tratamento; está inversamente relacionada ao grau de 

comprometimento dos pacientes na realização das atividades recreativas, físicas e laborais; quanto mais dependente da máquina 

para a diálise, mais comprometida ela está. Conclui-se que a boa qualidade de vida desses pacientes é de extrema importância 

para o melhor tratamento e cabe ao enfermeiro elaborar planos para prevenir o comprometimento das atividades cotidianas e 

desenvolver rotinas de afazeres, ou seja, reconstruir seu cotidiano. 

  



 
XII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

50 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO GEL IN NATURA DA ALOE 
VERA, IN VITRO 

 

AZÊDO, Franciana Aguiar*; MESQUITA, Gardênia Merillyn*; JULIÃO, Thiago Pereira*; LOPES-

NINAHUANMAN, Maria Fernanda Melo**.  

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente Pesquisadora do Curso de Graduação em  

Enfermagem. 

 

O uso dos produtos naturais iniciou-se há milhares de anos por populações de vários países com o intuito de tratar diversas 

patologias. No Brasil, em 17/02/2005, é criado por Decreto Presidencial o Grupo de Trabalho para elaboração da política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que visa ampliar as opções terapêuticas aos usuários do SUS, com garantia de acesso a 

plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da 

integralidade da atenção à saúde. Várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de descobrir novos agentes 

antimicrobianos provenientes de plantas. Dentro da grande biodiversidade vegetal destaca-se o Aloe vera L. com propriedades 

antimicrobianas, antiinflamatórias e regenerativas de grande valor na medicina. Este estudo se propôs avaliar a atividade 

antimicrobiana do gel in natura de Aloe vera, in vitro. O gel de Aloe vera foi submetido à avaliação da atividade antimicrobiana 

usando o método da difusão em Agar pela técnica do disco. O teste foi feito frente às cepas de bactérias gram positivas 

(Staphyloccocus aureus ATCC 6538), gram negativas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027) e fungos (Cândida albicans ATCC 

10231). Foram utilizados meios de cultura, ágar Mueller-Hinton e Sabouraud dextrosado respectivamente. O controle negativo foi 

realizado com discos secos e para controle positivo discos comerciais contendo antimicrobianos: Penicilina G (10 U) para 

bactérias gram-positivas, Amicacina (30μg) para bactérias gram-negativas e Miconazol (50μg) para fungos. O gel in natura da 

Aloe vera não apresentou atividade antimicrobiana pelo método da difusão em Agar pela técnica do disco frente os 

microorganismos testados.  

 

 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DA LEI BRASILEIRA ANTIFUMO  

 

DIAS, Elizana Moreira *; SOUZA, Eduardo Luiz ** 

* UNASP/SP – Discente do curso de graduação em enfermagem 

** UNASP/SP – Docente do curso de graduação em enfermagem 

 

Embora os malefícios do fumo tenham sido divulgados amplamente nas últimas décadas, continua alto o número de fumantes, 

representando um terço da população mundial acima dos 15 anos. Sabe-se que a fumaça do cigarro é uma mistura de 

aproximadamente 4.720 substancias tóxicas diferentes, que atuam maleficamente sobre os mais diversos sistemas e órgãos, 

sendo que 60 destas substâncias possuem alto poder cancerígeno. A exposição à fumaça decorrente ao tabaco em ambientes 

fechados torna-se risco maior ainda para a saúde. Foi evidenciado em um estudo que os níveis de fumaça em ambientes 

fechados são aproximadamente 2 vezes superiores aos valores encontrados em locais arejados. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde – OMS a poluição tabágica ambiental é a maior fonte de poluição em ambientes fechados e o tabagismo passivo é a 3ª 

maior causa de morte evitável no mundo.  As pessoas que trabalham em ambientes fechados como bares e restaurantes estão 

mais propensas a inalarem a fumaça tóxica do cigarro que corresponde a fumar de 4 a 10 cigarros por dia, segundo dados da 

Anvisa. Este trabalho procurou estudar os benefícios ambientais da lei antifumo através de uma revisão em periódicos sobre este 

tema. Até a aprovação da Lei nº 13.541, de 07 de maio de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.622/2009, o Estado de São 

Paulo nunca havia tido legislação que previsse a proibição do consumo de cigarros e similares em praticamente todos ambientes 

coletivos fechados, públicos e privados. Em nível estadual, já existiam outras leis com previsão à proibição do fumo em locais 

fechados, mas esta lei trouxe a ampliação da proteção a todos os locais de trabalho. A experiência desenvolvida no Estado de 

São Paulo com a Lei Antifumo pode e deve ser ampliada para todas as regiões do país, sendo fundamental a participação de toda 

a população brasileira. 
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DESVELANDO A DINÂMICA DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO CONTEXTO DO SUS 

  

GOMES, Kesia Sodré da Motta*; OLIVEIRA, Vanessa Aparecida Nunes*; SILVA, Sara Rodrigues*, 

KOGIMA, Elisabeth** 

*UNASP/SP - Discente do Curso de graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP - Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

No decorrer dos anos a assistência psiquiátrica passou por mudanças significantes que transformaram o sistema psiquiátrico, 

proporcionando uma rede de cuidados e de relações com a sociedade. Dentre as propostas que tentam impedir a exclusão social 

dos mesmos e pretendem substituir os manicômios, destacamos principalmente: as Residências Terapêuticas, casas localizadas 

de preferência na comunidade, supervisionadas por uma equipe multidisciplinar. Em geral, os moradores não possuem vínculos 

familiares.  Estas residências não são serviços de saúde, mas espaços de habitação, que devem possibilitar à pessoa em 

sofrimento mental o retorno à vida social. As residências são espaços de reconstrução de laços sociais e afetivos para aqueles 

cujas vidas encontravam-se confinadas ao universo hospitalar. Assim sendo nos propusemos nessa pesquisa a conhecer a 

dinâmica da implantação e manutenção das residências terapêuticas no contexto do SUS, através de uma pesquisa bibliográfica 

(1995 - 2010), realizada nas fontes eletrônicas Medline, Lilacs, Scielo e Dedalus, com os seguintes descritores: reforma 

psiquiátrica, moradia assistida, desinstitucionalização, residência terapêutica. A maioria dos trabalhos selecionados indicou que as 

residências terapêuticas têm obtido grandes resultados na assistência ao paciente psiquiátrico, fazendo com que pacientes 

desospitalizados apresentem melhora na autonomia, na interação social, no nível global de funcionamento e na qualidade de vida. 

A desospitalizacão implica a existência de serviços comunitários com diversos níveis de atenção e requer a presença de 

profissionais qualificados e programas de reabilitação efetivos. Atualmente existem 564 RTs no Brasil tendo mais 8 RTs em 

processo implantação. As dificuldades para implantação existem, mas apesar dos obstáculos, os tratamentos de base comunitária 

tornaram-se o modelo dominante de cuidados psiquiátricos. Para os pacientes desospitalizados, as RTs têm importante papel no 

processo de reinserção social. 

 

DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NAS MAMAS ATRAVÉS DO EXAME CLÍNICO DAS 
MAMAS E DO AUTO EXAME EM FUNCIONÁRIAS DE UM CENTRO 

UNIVERSITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 
SKALIKS, Larissa Corrêa*; COSTA, Adriana de Souza Caroci da** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 
 

O câncer de mama é o segundo maior causador de morte entre as mulheres, porém a sua incidência de mortalidade diminui, 

consideravelmente, quando detectado precocemente e isso pode ser feito através do Auto-Exame das Mamas (AEM) e o Exame 

Clínico das Mamas (ECM). Assim sendo, objetiva-se detectar alterações nas mamas através do ECM e do AEM, que podem ser 

sugestivas de câncer de mama. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa sobre o ECM e o 

ensino da técnica do AEM em mulheres com idade entre 35 e 60 anos de idade. Fizeram parte do estudo funcionárias que 

trabalham no Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) e a coleta dos dados foi realizada no ambulatório de 

enfermagem do UNASP, no período de setembro a outubro de 2010. O estudo teve aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. 

Primeiramente, foi aplicado um questionário, individualmente, entre as funcionárias e depois elas demonstraram a técnica do 

AEM. Em seguida, foi realizado o ECM, pela pesquisadora, seguido de orientações e avaliação do aprendizado. Foram inscritas 

no trabalho 129 mulheres, houve perda de 85 (88,4%) mulheres que não participaram da pesquisa. Os motivos pelos quais as 

funcionárias não participaram do estudo foram: 67 (51,9%) mulheres não manifestaram sua resposta, 37 (28,7%) indisponibilidade 

de tempo, 5 (3,7%) faltaram após dois agendamentos de consulta, 3 (2,3%) relataram já ter realizado algum tipo de exame das 

mamas recentemente, um (0,7%) constrangimento, um (0,7%) estava gestante. Apenas 15 (11,6%) mulheres fizeram parte da 

amostra e não foi detectado alterações sugestivas de câncer de mama durante o ECM. Todas demonstraram ter aprendido 

corretamente o AEM. Também foi entregue um panfleto educativo com as etapas do AEM. Considera-se relevante a detecção 

precoce de alterações nas mamas através do ECM e do AEM. 
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DIREITOS DO PACIENTE COM CÂNCER 
 

PINHEIRO, Kellen Hyde Elias*; SOUZA,Eduardo Luiz ** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) o Câncer é o termo genérico, a doença que tem como característica a 

proliferação de células anormais, crescendo alem de seus limites habituais e invadindo tecidos, pode afetar qualquer parte do 

corpo e se espalhar para locais secundários como metástase. E além dos sistemas biológicos o câncer compromete em larga 

escala a saúde mental dos pacientes oncológicos, tendo cada um deles uma forma diferente de reagir à doença. O diagnóstico de 

câncer pode gerar uma crise significativa, desencadeia conflitos emocionais e reações psíquicas. Enquanto isso a família passa a 

vivenciar situações novas, mudanças no funcionamento familiar e períodos de adaptação a nova realidade que podem ser 

extensos. Este trabalho busca identificar os principais direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, bem como as políticas 

nacionais de saúde voltadas ao paciente com câncer, como forma de contribuir para o exercício da sua cidadania, visando sua 

qualidade de vida. Trabalho realizado através de levantamento e revisão bibliográfica sobre esse tema nos principais bancos de 

dados virtuais como Scielo, Bireme, Lilacs e sites de busca de informações pela internet como, por exemplo, Google. O poder 

público oferece ao portador de câncer Instituições de assistência oncológica ao tratamento e diagnóstico, bem como diversas leis 

de benefício financeiro, oferecidas pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e vários outros auxílios com objetivo de 

facilitar seu tratamento e melhorar suas condições de vida, pois os direitos do cidadão/paciente devem ser respeitados em todas 

as etapas do processo saúde-doença, garantindo dessa forma a efetivação de sua cidadania, conforme preceitua a Constituição 

Federal Brasileira. 

 

 

PRINCIPAIS ASPECTOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS INFLUENZA A/H1N1 EM 
GESTANTES 

 

HORTELAN, Evellyn Rossana Esthor*; OLIVEIRA, Ana Paula de*; SOUZA, Eduardo Luiz de**.  

* UNASP/SP – Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

O mundo convive atualmente com uma pandemia de gripe que se iniciou em 1918, com a gripe espanhola. Naquele ano, surgiu 

um novo vírus (mais tarde classificado como H1N1) cujo arranjo genético que o sistema imunológico humano desconhecia. Desde 

então, o vírus H1N1 têm sofrido mutações e arranjos que lhes permitiram sobreviver aos ataques do sistema imunológico de seus 

hospedeiros, sejam porcos ou humanos. Os principais sintomas da gripe H1N1 são o início abrupto de febre alta associado à 

tosse, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça, prostação, coriza, garganta inflamada, calafrios e às vezes vômitos e 

diarréia. Pode evoluir para falta de ar e insufuciência respiratória seguida de morte. Nesta pesquisa foi realizada uma revisão da 

literatura nas bases de dados ScIELO, Google Acadêmico, Bireme, LILACS, PubMed a partir de 2005. De acordo com a 

microbiologia do vírus, ele interage com as membranas mucosas do aparelho respiratorio. Seu genoma viral é composto de 

moléculas de RNA de filamento único dividido em oito segmentos. O virus infecta e se multiplica nas células do trato respiratorio.  

Durante a gravidez, um quadro de gripe pode piorar rapidamente e se transformar em casos mais graves como pneumonia e 

insuficiência respiratória. O agravo da doença muitas vezes aparece na forma de falta de ar, não devendo aguardar a piora do 

quadro para procurar cuidados médicos. Como política pública de combate ao H1N1, o Brasil tem adotado as recomendações da 

OMS, que consiste, dentre outras medidas, no acompanhamento sistemático, notificação de doenças respiratórias, 

acompanhamento de possíveis mudanças significativas no vírus, e vacinação monovalente contra a pandemia e contra a gripe 

sazonal. Essa pandemia tem sido um grande desafio para todos os países, e a OMS tem estimulado a avaliação das experiências 

e disseminação de lições que reforcem a resposta a pandemias no futuro. 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PARA A DETECÇÃO DO CÂNCER DE 
MAMA NO BRASIL 

 
TOLEDO, Gabrielle Abreu*; RODRIGUES, Luiz Thiago*; BERTELLI, Paolo Humberto*; CAROCI, 

Adriana Souza** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

No Brasil e no mundo percebe-se com clareza pelas estatísticas a alta incidência e morbidade do câncer de mama, fato este 

preocupante para a população em geral e para os profissionais de saúde. Diante deste problema, tem-se como objetivo de estudo 

descrever os principais métodos de diagnósticos para o câncer de mama existentes no Brasil. O presente estudo trata-se de uma 

pesquisa descritiva-exploratória e com levantamento bibliográfico cujos dados serão obtidos do período de 2006 a 2010, realizado 

a partir da coleta de 22 artigos originais retirados da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e a Biblioteca Científica Eletrônica em 

Linha (Scientific Electronic Library Online – Scielo). De acordo com muitos estudos e descobertas científicas,  as formas mais 

eficazes para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama, o auto-exame da mama e a mamografia. No 

entanto, também podem ser utilizados como métodos diagnósticos a ultrassonografia das mamas e a PAAF ( Punção Aspirativa 

por Agulha Fina). Diante dos resultados observou-se que é de extrema importância que o enfermeiro tenha conhecimento dos 

métodos existentes e saiba orientar corretamente os pacientes a respeito destes métodos,  incentivando a realização dos mesmos 

periodicamente, para que o controle e a redução do câncer de mama sejam cada vez mais eficazes. 

  

  

NECESSIDADES DE SAÚDE DOS HOMENS NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

FAUSTINO, Regina Herculano**; HOLLEN, Fabiany Lago Barbosa*; INÁCIO, Suzymar Silva*; LIMA, 

Denise Cordeiro Duarte de* 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

No Brasil, os homens não possuíam uma política exclusiva que atendesse as suas necessidades, pois os serviços privilegiavam 

as ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Através desta observação o Ministério da Saúde 

desenvolveu a Política Nacional de Saúde do Homem, lançada dia 27 de agosto de 2009. Este estudo tem como objetivo 

investigar as prioridades relacionadas às necessidades de saúde dos homens, de 20 a 59 anos de idade, na atenção básica. 

Como método, optou-se por uma revisão bibliográfica através da seleção e leitura de artigos científicos das bases de dados da 

SciELO - Scientific Electronic Library Online e da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, realizada a partir de uma abordagem de 

pesquisa qualitativa. A pesquisa enfoca quais as enfermidades e necessidades de saúde dos homens, mais freqüentes, além de 

identificar quais as dificuldades de acesso ao serviço de saúde na Atenção Básica. Conclui-se que as principais morbidades que 

acometem esses homens são as causas externas, destacando-se os acidentes de transporte. Dentre as patologias ressaltam-se 

as Cardiopatias, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Câncer de Próstata. As maiores dificuldades são referentes ao 

acesso ao serviço de saúde na Atenção Básica, devido aos horários de funcionamento da Unidade Básica de Saúde, à visão do 

homem de virilidade e invulnerabilidade e poucas políticas públicas direcionadas ao sexo masculino. Diante dessa realidade a 

Atenção Integral à Saúde do Homem, deve ter o intuito de estimular o auto-cuidado e reconhecer que a saúde é um direito social 

básico e de cidadania. Portanto, o objetivo é promover melhoria das condições de saúde dos homens no Brasil, contribuindo 

efetivamente para a redução da morbimortalidade, através do enfrentamento racional dos fatores de risco e da facilitação ao 

acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. 
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O DESEJO DE ENGRAVIDAR NA ADOLESCÊNCIA 

 

ARAÚJO, Sandy Ketlen Duvaisen *; SANTOS, Benivaldo Silva dos*; KOGIMA, Elizabeth **. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em enfermagem  

 

Segundo o IBGE (2002) uma em cada cinco gestantes tem menos de 19 anos e os indicadores sociais apontam para o aumento 

anual de casos de gravidez entre garotas de 15 a 19 anos. Assim sendo, propomo-nos no presente trabalho a investigar os 

fatores associados a ocorrência de uma gravidez planejada e/ou desejada entre adolescentes brasileiras através de um 

levantamento sistematizado de artigos científicos. Foi feita uma busca de artigos na língua portuguesa nas bases de dados: 

MEDLINE, LILACS e SCIELO. Utilizou-se a combinação dos descritores: “adolescência”, “gravidez”, “planejamento familiar”, 

“Mães” e “Adolescentes”. Com os artigos encontrados foi realizada uma leitura exploratória e analítica. Excluíram-se estudos de 

populações específicas sem possibilidade de generalização, abordagem somente anatomo-fisiológica, artigos em línguas 

estrangeiras e publicações anteriores a 2004. Foram encontrados 52 artigos científicos e 2 teses em português. Destes, foram 

selecionados 21 artigos e 2 teses que buscavam analisar o perfil sociodemográfico e sua correlação com o desejo e/ou 

planejamento de engravidar na adolescência. Os estudos investigaram e correlacionaram variáveis como faixa etária, raça, 

situação conjugal, situação escolar, situação ocupacional, renda familiar e apoio familiar. Conclui-se que das variáveis 

investigadas as que apresentaram maior relação com a presença do desejo e/ou planejamento de engravidar na adolescência 

foram: faixa etária, situação conjugal e apoio familiar. 

 

 

O IMPACTO DOS COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA NA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

SILVA, Adriane Sousa da *; SILVA, Kelly Cardozo e*; PORTES, Leslie Andrews** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

 

A Síndrome Metabólica (SM) já ganha à dimensão como um dos principais desafios da prática clínica neste século, sendo 

determinada como um transtorno metabólico complexo, caracterizada por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, 

relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina, logo, deve ser destacada a sua importância do ponto de 

vista epidemiológico, que resulta em um aumento da mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes na população brasileira. 

Levantaram-se neste trabalho, as principais informações sobre a Síndrome Metabólica e seu impacto na morbidade e mortalidade 

da população brasileira. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada por meio de bases de dados eletrônicos, 

sendo selecionados os artigos publicados nos últimos dez anos, nos idiomas português, inglês e espanhol e que foram realizados 

em seres humanos, totalizando 27 artigos. A SM pode ser definida mediante a presença de três ou mais dos seguintes 

componentes, como recomendado pelo “National Cholesterol Education Program”: circunferência da cintura maior que 88 cm para 

as mulheres e 102 cm para os homens, taxa de triglicérides maior que 150mg/dL, taxa de HDL-colesterol menor que 50mg/dl para 

as mulheres e 40 mg/dl para os homens, diagnóstico de hipertensão arterial  e diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. No Brasil, 

os dados indicam elevadas prevalências de sobrepeso (66,0%), hipercolesterolemia (48,4%), algum tipo de doença cardiovascular 

(37,1%), diagnóstico de hipertensão arterial (33,6%), síndrome metabólica (33%), obesidade (31,4%), sedentarismo (69,1%), 

tabagismo (20,9%), doença arterial coronariana e diabetes mellitus (7,3%), angina do peito (4,1%), infarto do miocárdio (3,7%), 

acidente vascular cerebral (2,6%) e insuficiência cardíaca (2,5%). Sendo os índices de morbidade e de mortalidade altos nos 

pacientes com síndrome metabólica, temos que, esse transtorno deve ser visto hoje como uma das principais metas do ponto de 

vista terapêutico em termos de prevenção cardiovascular no Brasil. 
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OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO EXAME DE CITOPATOLÓGICO CERVICAL 
 
SANTOS, Dayane Cristini Costa dos*; COSTA, Adriana de Souza Caroci da** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

O câncer de colo do útero é a segunda causa de morte entre as mulheres no Brasil, de acordo com a OMS. Em 2010, são 

esperados cerca de 18 milhões de novos casos, com um risco estimado de 18 casos para cada 100 mil mulheres. O exame de 

Papanicolaou, que trazia o nome de seu criador, hoje conhecido como Citopatológico Cervical, tem como finalidade, há quase 70 

anos, o rastreamento e a prevenção neoplásica do colo uterino. Sabendo que fatores psicológicos, sociais e culturais podem 

influenciar na adesão ou não ao exame, questionamos se havia alguma relação entre a idade das pacientes submetidas ao 

exame e o tipo de alteração em seus laudos. Verificamos os resultados dos laudos de mulheres entre 13 e 84 anos, usuárias de 

uma Unidade Básica de Saúde do Município de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O estudo descritivo e transversal 

identificou 651 exames colhidos no período de três meses. Entre as alterações distribuídas por faixa etária, a de maior incidência 

foi Gardnerella vaginalis/Mobiluncus, 15 casos em um grupo de 85 mulheres com idade entre 35 e 39 anos, cerca de 13% das 

mulheres submetidas ao exame nesse período, sendo a faixa etária mais preocupada com a prevenção do câncer do colo uterino. 

Quem menos realizou o exame possui idade acima de 65 anos, somando apenas 2,46% do total. Conclui-se com esta pesquisa 

que quanto maior a faixa etária, menor é a adesão ao exame Citopatológico Cervical, seja pelo preconceito ou por uma questão 

cultural, e a maior incidência de alterações nos seus resultados ocorre justamente na faixa etária que mais realizou exames, 

podendo-se justificar pela própria preocupação, devido o alto número de alterações. 

 

OCORRÊNCIA E FATORES QUE PREDISPÕE A MORTALIDADE MATERNA POR 
SÍNDROMES HIPERTENSIVA 

 
RIBEIRO, Bruna *; SILVA, Renata *; CAROCI, Adriana** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

A síndrome hipertensiva durante a gravidez é a patologia que mais tem causado mortalidade materna no mundo, tornando-se uma 

das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e por ocorrer, 

principalmente, nos países em desenvolvimento. Considerando isso, objetiva-se identificar os fatores predisponentes que podem 

estar relacionados com as Síndromes Hipertensivas, identificar a ocorrência de Síndromes Hipertensivas na gestação através do 

livro de registro de parto e prontuários, verificar o índice de Mortalidade Materna por Síndromes Hipertensivas na gestação no 

Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS) e comparar os números de óbito por Síndromes Hipertensivas com os níveis 

desejáveis considerados pela OMS. Trata-se de um estudo transversal e descritivo. Os dados foram coletados através do livro de 

registro de parto e de prontuários, utilizando-se um formulário elaborado para esse estudo. Foram inscritas no estudo todos os 

prontuários (199) de mulheres com o diagnóstico de Síndromes Hipertensivas, porém apenas 185 fizeram parte da amostra, pois 

14 prontuários não foram localizado pela Subdivisão de Arquivo Médico e Estatística (SAME). Em 2007, houve 1.920 partos no 

HGIS, dentre esses, 199 (10,37%) apresentaram Síndromes Hipertensivas na gestação, 78 (40%) apresentaram alguma patologia 

durante a gravidez, como infecção do trato urinário, trabalho de parto prematuro, sorologia positiva para sífilis, óbito fetal intra-

uterino, anemia, e outras. Salientamos que entre os fatores predisponentes às Síndromes Hipertensivas, inclui-se a idade, 

escolaridade, cor da pele, paridade (primigesta) e os sintomas clássicos das Síndromes Hipertensivas. Houve um caso de 

mortalidade materna na amostra estudada e quatro casos de óbitos fetais. A assistência pré-natal, situação conjugal e 

antecedentes clínicos não influenciaram na ocorrência das síndromes hipertensivas durante a gestação. Os resultados obtidos no 

presente estudo permitiram concluir que a taxa de mortalidade materna, nesse serviço, está dentro dos níveis desejáveis pela 

OMS (20:100.000 nascimentos).  
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QUALIDADE DE VIDA DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA: UMA 
ABORDAGEM BIO-PSICOSOCIAL E SEXUAL 

 

VIEIRA, Camilla Rodrigues*; YAMAMOTO, Mariana Fernandes*; ARANHA, Mayara 

Santos *; SANTOS, Renata Cristina Schmidt** 

*UNASP/SP – Discente do curso de graduação em Enfermagem 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

Segundo INCA (2009), no Brasil as estimativas, para o ano de 2010, serão válidas também para o ano de 2011, apontam para a 

ocorrência de 49 mil casos de câncer de mama. Os tratamentos desta enfermidade muitas vezes mutiladores podem conduzir a 

mulher a alterações na sua auto-imagem, perda funcional, alterações psíquicas, emocionais e sociais. Assim sendo, propomo-nos 

no presente trabalho pesquisar na literatura a qualidade de vida de mulheres com diagnóstico de câncer de mama visando seus 

aspectos psicossociais e sexuais. Foi realizada revisão da literatura nacional e internacional utilizando os bancos de dados 

MEDLINE, LILACS-BIREME, SCIELO, sendo selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, abordando a qualidade de 

vida da mulher com câncer de mama. Os seguintes termos de pesquisa (palavras-chaves e delimitadores) foram utilizados em 

várias combinações: 1)Câncer ; 2)  Mama; 3) Qualidade de Vida ; 4) Neoplasia Mamária ; 5) Sexualidade 6) Sentimentos. De um 

modo geral, as pessoas não estão preparadas para perder a identidade, o simbolismo como seres humanos saudáveis, com seus 

diversos papéis sociais. Descobrir-se com uma doença grave gera angústia, tristeza, desesperança. A mama feminina representa 

todo um simbolismo e todo um conceito que a mulher faz de si mesma. Ela é a comprovação da feminilidade e da sexualidade. 

Sua perda, portanto, é algo devastador, uma castração. Diante disso é possível concluir que a mulher passa por completa 

mudança em suas relações sociais, familiares e com ela mesma. 

 

 

RISCO PARA QUEDA EM IDOSOS: ORIENTAÇÃO PARA PREVENÇÃO NUMA 
VISÃO MULTIDISCIPLINAR 

 

MOTA, Viviane Scandiucci*; ARAÚJO, Fernando Furtado** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

**Enfermeiro do Hospital Israelita Albert Einstein e Mestre em Educação pela UMESP/SP 

 

A queda é uma mudança de posição inesperada, não intencional que faz com que o indivíduo permaneça em um nível inferior, por 

exemplo, sobre o mobiliário ou no chão. No Brasil cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. As quedas 

representaram quase a metade do total das internações por causas externas, contribuindo para elevados custos do sistema de 

saúde. A queda é um evento de causa multifatorial de alta complexidade terapêutica e de difícil prevenção, exigindo uma 

abordagem multidisciplinar. O objetivo é reunir formas de prevenir danos e/ou perda da capacidade funcional do idoso, mantendo-

o pleno das habilidades físicas e mentais, prosseguindo com uma vida independente e autônoma. Trata-se de um estudo 

bibliográfico exploratório, de cunho descritivo, que visa realizar um levantamento em base de dados publicados no período de 

2006 a 2010 dos fatores causais, prevenção e avaliação do risco de queda em idosos numa visão multidisciplinar. A partir dos 

dados obtidos, as medidas a serem tomadas visando a prevenção de quedas nos idosos são a avaliação dos idosos com maior 

predisposição de sofrerem queda, identificação dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, realização de exames periódicos 

para avaliar a saúde do idoso, incentivo à prática de atividade física planejada e com acompanhamento e instalação de medidas 

de segurança ambientais. Cabe à equipe multidisciplinar de saúde, instituir programas de prevenção de quedas, explorando o 

aumento de força muscular, resistência e equilíbrio. Podem estes ainda colaborarem com adaptações ambientais nas instituições, 

tornando-as mais seguras, além de orientarem sobre os riscos de queda e suas conseqüências com a finalidade de evitar quedas, 

tanto para os idosos quanto para a instituição e o sistema de saúde. 
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SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM ELO DE CIDADANIA 

 

BEZERRA, Darlene Mamedes*; LACERDA, Leisse de Lima*; MENEGAZZO, Adma Geane Figueiredo*; 

SOUZA, Eduardo Luiz** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Enfermagem 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Enfermagem  

 

Segundo a Constituição Federal, Art. 255, “... todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, 

para as presentes e futuras gerações”. Esta mesma Carta Magna prevê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 

Embora a saúde e o meio ambiente sejam temas aparentemente distintos, eles mantêm uma intima relação de dependência na 

construção da cidadania e de uma sociedade sustentável e saudável. Na sociedade contemporânea, a relação estabelecida entre 

o ser humano e o meio ambiente está causando impactos complexos nas condições de vida das populações, especialmente com 

relação à saúde e à qualidade de vida. É um paradoxo imaginar que a sociedade cobre do Poder Público serviços de saúde onde 

se possa minimizar agravos ao organismo gerados pela constante poluição que esta mesma sociedade acarreta ao ar que respira, 

à água que consome e ao ambiente em que vive. Esta pesquisa baseou-se numa revisão da literatura, utilizando artigos 

científicos e textos legais, buscando aproximar a relação entre saúde e meio ambiente para se trabalhar eficazmente a promoção 

da saúde e da cidadania, no contexto da Lei Orgânica do SUS, do Código de Ética da Enfermagem e da Constituição Federal. 

Diante dos textos das leis brasileiras é possível estabelecer as questões ambientais como integrantes do elo jurídico que garante 

a cidadania, sendo esta a efetivação de direitos individuais e coletivos, construídos com a promoção da saúde e a preservação 

ambiental. Para se alcançar tal cidadania, necessita-se de uma moderna consciência social que necessita passar pela educação 

ambiental e em saúde.   
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A UTILIZAÇÃO DA DOLOMITA PARA ANALGESIA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL 
EM BEBÊS COM PARALISIA OBSTÉTRICA: ESTUDO DE TRÊS CASOS 
 

PERTINHEZ, Élina Regina Vernici*; BERNARDO, Vanessa Ferreira de Araújo*; LABRONICI, Rita 

Helena Duarte Dias**, RANGUERI, Rosana Chaves ** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em 

Fisioterapia 

 

A paralisia obstétrica é definida como uma paralisia flácida parcial ou total que acomete o membro superior, decorrente da lesão 

do plexo braquial causada pela manipulação traumática no parto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da utilização da 

dolomita para analgesia, associada à integração sensorial em bebês com diagnóstico de P.O. (Paralisia Obstétrica). A pesquisa 

tratou-se de um estudo descritivo de análise qualitativa, onde foram relatados os casos de 3 bebês do sexo masculino, com idade 

de 20 dias e com diagnóstico de P. O. com Lesão do Plexo Braquial do tipo Erb. Os atendimentos foram realizados uma vez por 

semana, durante 6 meses, onde as mães receberam somente orientações para realizarem em casa: aplicação de cataplasma 

com dolomita diariamente, 1 vez ao dia, durante 20 minutos, massagem na região do ombro, movimentação passiva na região do 

ombro e posicionamentos de como carregar, deitar, sentar e brincar. Os bebês foram avaliados antes e após 8 meses por um 

avaliador cego nos seguintes itens: ADM (amplitude de movimento) do ombro lesado, avaliação do desenvolvimento motor, 

avaliação sensorial e relato das mães em relação a dor. Com o trabalho constatou-se que os três bebês estão com ADM do 

ombro lesado normal, um dos bebês já está engatinhando e os outros dois já sentam sozinhos. As mães relataram que os três 

bebês não apresentaram dor ao toque e apresentaram resposta sem choro a diversas texturas no membro lesado. Concluímos 

que a aplicação da dolomita e a integração sensorial mostraram serem eficazes na analgesia em bebês com diagnóstico de 

Paralisia Obstétrica. 

 

ACOMPANHAMENTO DA FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DURANTE 
O ATENDIMENTO HIDROTERAPEUTICO AO PACIENTE COM ESCLEROSE 

LATERAL AMIOTRÓFICA: RELATO DE CASO. 
 

VIANA, Ana Carolina*; ROSWELL, Rodrigo Daniel*; LABRONICI Rita **; 

*UNASP/SP – Discente do curso de graduação em Fisioterapia. 

**UNASP/SP – Docente do curso de graduação em Fisioterapia. 

 

Esclerose Lateral Amitrófica (ELA) é uma doença degenerativa que é caracterizada por perda muscular dos membros superiores 

e inferiores, seguindo-se com comprometimento bulbar. A queixa principal dos pacientes com ELA em relação aos exercícios é a 

fraqueza muscular e o cansaço. A Hidroterapia é indicada para facilitar os movimentos, evitar a fadiga pela diminuição da 

gravidade e manter a capacidade respiratória.  O objetivo deste trabalho foi acompanhar a evolução motora e respiratória de um 

paciente com ELA na hidroterapia, avaliando a fadiga, avaliação respiratória e qualidade de vida. Este estudo se tratou de um 

relato de caso com um paciente com ELA, sexo masculino, com 45 anos de idade.  A análise de dados foi retrospectiva, em 

prontuários, com acompanhamento de um ano de atendimento de hidroterapia, na Policlínica UNASP. As avaliações foram 

realizadas pelos fisioterapeutas motores e respiratórios da equipe UNIFESP-ABRELA. Foram realizadas as seguintes avaliações : 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire (ALSAQ-40), Fatigue Severity Scale (FSS),  Pressão Expiratória 

Máxima(PEMAX), Pressão Inspiratória Máxima (PIMAX), Capacidade Vital Forçada (CVF) e o Pico de Fluxo deTosse(PFT).  As 

avaliações foram realizadas a cada três meses. A Hidroterapia foi realizada uma vez por semana com exercícios de alongamentos 

globais, imersão, marcha, equilíbrio e relaxamento. O paciente era orientado a realizar exercícios em casa. Os resultados foram 

analisados qualitativamente, apresentando na avaliação motora leve melhora na FSS e na ALSAQ-40, e na avaliação respiratória: 

PEMAX (72 para 80cmH²0), PIMAX(-68 para -56cmH²0), CVF(66,6 para70,1%) e PFT(330para360lm). A Hidroterapia para 

pacientes com ELA deve ser acompanhada e avaliada por fisioterapeutas que respeitem e que conheçam a evolução da doença, 

para que estes pacientes se beneficiem por mais tempo desta forma de terapia. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O EFEITO DA CRIOTERAPIA, GEOTERAPIA 
ASSOCIADO À CINESIOTERAPIA EM PACIENTES COM OSTEOARTROSE DE 

JOELHO 
 

LUZ, Nayara Santos*; SILVA, Solange Araujo*; ALFIERE. Fabio Marcon**. 

*UNASP/ SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 

**UNASP/SP- Docente Pesquisador do Curso de Fisioterapia 

 
A osteoartrose (AO) de joelho é uma doença reumática de caráter inflamatório e degenerativo caracterizada pelo desgaste da 

cartilagem do joelho, podendo levar a uma deformidade na articulação. Este presente estudo teve como objetivo comparar a dor, 

mobilidade e força muscular de pacientes com osteoartrose de joelho, foi realizado uma avaliação antes e uma após o término do 

tratamento que consistiu na aplicação da escala analógica visual (EVA), o teste para mobilidade funcional “Timed Up and Go” 

(TUG) e para mensurar a força dos membros inferiores foi utilizado dinamômetro Backa-a®. Foram selecionados 20 pacientes, 

destes, 5 ainda estão em tratamento e 9 foram excluídos restando 6 pacientes que foram divididos  em dois grupos, o grupo 1 

com 4 pacientes utilizou a geoterapia associada a cinesioterapia e o grupo 2 com 2 pacientes realizou crioterapia associada a 

cinesioterapia, foi realizado tratamento de 10 sessões na policlínica do Unasp. O grupo 2 teve melhora de força de 92,5 % em 

relação ao grupo 1 que obteve 49,3%, em relação a EVA o grupo 1 obteve uma nota de 0,2 para a dor enquanto o grupo 2 obteve 

uma nota de 2,95 e em relação a mobilidade, o grupo 2 obteve uma média de 10,09 segundos enquanto o grupo 1 obteve uma 

média de 11,23. Foi comprovado nesse estudo que o tratamento de crioterapia associado a cinesioterapia( grupo 2) é mais eficaz 

para a melhora da força muscular e mobilidade comparado com o tratamento de geoterapia associado a cinesioterapia( grupo 1), 

já em relação a dor o tratamento de geoterapia associado a cinesioterapia é mais eficaz em relação ao tratamento de crioterapia 

associado a cinesioterapia.  

 

 

COMPARAÇÃO DA INTENSIDADE DE DOR DE PORTADORES DE HÉRNIA 
DISCAL SUBMETIDOS A HIDROCINESIOTERAPIA VERSUS  CINESIOTERAPIA 

CLÁSSICA 
 

LUTTIG, Franciele Teixeira*;PIERGENTILE, Bruna* ALFIERI, Fábio Marcon**. 

*UNASP/SP- Discentes do Curso de Graduação em Fisioterapia.  

**UNASP/SP- Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

A hérnia discal é uma das doenças que afetam a coluna vertebral causando dores aos portadores deste agravo e a fisioterapia 

cuida do processo de reabilitação deste tipo de lesão musculo-esquelética. O objetivo deste estudo foi o de comparar a 

intensidade da dor de portadores de hérnia discal submetidos a tratamento por cinesioterapia versus hidrocinesioterapia. Este 

estudo foi realizado na Policlínica do UNASP. Participaram do estudo, indivíduos com diagnóstico clínico de hérnia discal há pelo 

menos 3 meses, encaminhados dos postos de saúde da região. Não participaram aqueles que estivessem realizando qualquer 

espécie de tratamento concomitante (exceto o medicamentoso) e aqueles que já tiverem sofrido cirurgia prévia. Os indivíduos 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos de tratamento: cinesioterapia e hidroterapia. Os programas tiveram duração de 2 

sessões semanais de 1 hora de duração durante 5 semanas. Os 40 voluntários foram randomizados por sorteio simples nos dois 

grupos de treinamento: 24 no grupo de cinesioterapia (GC) com média de idade de 50,6 ±11,0 anos e 15 no grupo 

hidrocinesioterapia (GH) com média de idade de 50,5 ± 5,7 anos. Os indivíduos foram avaliados pela Escala Visual analógica 

antes e após os programas de intervenção a fim de verificar e comparar a intensidade da dor. A comparação do efeito da 

intervenção entre os grupos foi feita com o uso do Mann-Whitney U-test. Em todos os casos, o nível descritivo α estabelecido foi 

de p< 0,05. Sobre a intensidade da dor, o GH apresentou 7,8±1,2cm antes e 6,5±1,6cm após a intervenção (p=0,007), o GC teve 

7,7±1,3 cm antes e 6,0±2,3 cm após intervenção (p=0,006). Ao compararmos o efeito de melhora entre os grupos, não houve 

diferença significativa (p=0,42). Ambas as técnicas se mostraram úteis para diminuir significativamente a intensidade da dor, não 

tendo diferença de uma sobre a outra.  
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COMPARAÇÃO DE MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS COM E SEM QUEDAS 

PIERGENTILE, Bruna*; FRANCA, Héglynn Souza*; ALFIERI, Fábio Marcon** 
* UNASP/SP - Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 
** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Fisioterapia 

 

O processo de envelhecimento traz consigo alterações como a diminuição da mobilidade funcional que pode predispor os 

indivíduos idosos a quedas e vice-versa, assim, pretendemos neste trabalho comparar a mobilidade funcional de idosos com e 

sem quedas através do teste Timed Up and Go (TUG). Foram selecionados 16 voluntários que não estivessem realizando 

tratamento concomitante com idade igual ou superior a 60 anos, serem capazes de se manterem em pé e caminharem 

independentemente. Os critérios de exclusão foram possuir osteossínteses em membros inferiores (MMII), ser portador de 

doenças cardiovasculares, ósteomúsculoesqueléticas em fase aguda (ou descompensadas) que impossibilitassem a realização 

dos testes e dos exercícios e fazer uso de substâncias farmacológicas que afetem o mecanismo de contração muscular, bem 

como o equilíbrio e aqueles que faltarem mais que duas vezes aos atendimentos. A avaliação constou da execução do teste 

Timed Up and Go  com a finalidade de avaliar a mobilidade funcional. A análise estatística foi feita com o sistema computacional 

Graph Pad InStat utilizando o teste t não pareado.Estes 16 voluntários foram divididos em dois grupos: Idosos com queda  com 

média de idade de 65,33 ± 5,58 anos e IMC de 31,34 ± 3,33 e Idosos sem queda  com média de idade de 65,5 ± 4,95 anos e IMC 

de 30,93 ± 2,80 (com p= 0,30 e 0,77 respectivamente). No teste TUG o grupo com queda apresentou média de 12,15s ± 1,4s 

enquanto o grupo sem queda apresentou média de 9,94s ± 1,81s, com p= 0,05. Diante dos resultados concluiu-se que idosos que 

apresentam queda no último ano possuem uma menor mobilidade funcional quando comparados a indivíduos da mesma idade e 

massa corporal sem história de quedas. 

 

 
EFICÁCIA DO ULTRA-SOM TERAPÊUTICO E/OU DOLOMITA PARA O 

TRATAMENTO DE MULHERES COM FIBRO EDEMA GELÓIDE 

 

ANDRÉ, Luquênia*; LIMA, Evellen*; VILOLA, Emaculada**;RANGUERI, Rosana**; ALVES, 
Lisley** 
*UNASP/ SP-Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 
**UNASP/SP- Docente Pesquizador do Curso de Graduação em Fisioterapia 

 

Fibro Edema Gelóide (FEG), conhecido popularmente como celulite, segundo Guirro e Guirro (1992) é uma afecção do 

tecido conjuntivo subcutâneo ou paniculopatia com evolução inicialmente esclerótica que compromete a estrutura do tecido 

adiposo, podendo ser definida como uma modificação da textura dos tecidos subcutâneos superficiais, caracterizada por aumento 

da espessura, aumento da sensibilidade e diminuição da mobilidade por aderência ao plano profundo. Assim sendo, propomo-nos 

no presente trabalho analisar e comparar os efeitos do ultra-som terapêutico e/ou da argila sobre o FEG. Trata-se de um estudo 

comparativo com uma técnica de amostragem intencional. Comparando-se os resultados do ultra –som terapêutico e argila 

vermelha em mulheres com fibro edema gelóide. Foi aplicado a ficha de avaliação pra o FEG, segundo Guirro e Guirro incluindo o 

termo livre e esclarecido acompanhada de fotografias antes e após  do   tratamento. A amostra foi constituída por 30 pacientes do 

sexo feminino com idade entre 20 e 30 anos. Foram realizadas 10 sessões duas vezes por semana com duração de  20 á 40 

minutos cada sessão.Observou-se  que 95,7% dos pacientes submetidos ao ultra-som, obteve melhores resultados em relação a 

argila vermelha, que teve uma melhora significativa de 61,3% dos resultados . Diante dos resultados obtidos, é possível concluir  

que o utra-som terapêutico foi mas eficaz que a argila vermelha 
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EMPREGABILIDADE DOS EGRESSOS 2003 A 2009 DE UM CURSO DE 
FISIOTERAPIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 

NASCIMENTO, Adalberto Hermann *; PORTO, Elias Ferreira **; CASTRO, Antonio Adolfo Mattos ** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia 

 
O curso de fisioterapia do Centro Universitário Adventista de São Paulo iniciou-se no ano de 1998, com o intuito de formar 

fisioterapeutas para o mercado de trabalho, através de um aprendizado teórico - pratico. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 

avaliar a empregabilidade dos egressos de 2003 a 2009 do curso de fisioterapia do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP). Trata-se de um estudo coorte, com alunos egressos do Centro Universitário Adventista de São Paulo no período de 

2003 a 2009 por meio de questionário(s). Durante o período de pesquisa, foram contactados 248 alunos egressos, dos quais 183 

foram excluídos por não responderem o questionário completamente, ou por não terem participado da colação de grau, então, a 

amostra foi composta por 65 alunos. Os dados estão apresentado em freqüência absoluta e relativa e feito a análise estatística 

por meio do gráfico Gradpad Prisma. Foi observado que 73% dos egressos estão trabalhando como fisioterapeutas e 27% estão 

atuando em área não afim, ou estão apenas completando os estudos. Já em relação aos fisioterapeutas que estão atuando na 

área de formação 46% relataram que o tempo para encontrarem o primeiro emprego foi de dois a seis meses. Em relação à média 

salarial dos fisioterapeutas que estão atuando na área de formação, verificamos que foi superior a R$ 2.000,00. Diante dos 

resultados é possível concluir que o aluno egresso do UNASP/SP tem tido boa aceitação no mercado de trabalho e que apesar de 

ser um curso relativo novo tem mostrado grande empregabilidade dos egressos. 

 

 

ESTUDO RETROSPECTIVO DA BALNEOTERAPIA EM PACIENTES 
PORTADORES DE DOENÇAS OSTEMUSCULARES DO SETOR DE RECURSOS 

TERAPEUTICOS NATURAIS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO 
PAULO UNASP 

 
BARRETO, JACKELINE, MORETTI*; CARMO, JUÇARA GOMES *; MELO, LILIANE NUNES *; 

SILVA, ROSANA CHAVES RANGUERI ** 

*UNASP / SP – Discente do curso de graduação em fisioterapia. 

**UNASP/SP – Docente pesquisadora do curso de graduação em fisioterapia. 

 

A balneoterapia é uma técnica da hidroterapia que se utiliza de imersão parcial ou total do corpo através da água (quente, fria, 

doce ou salgada), sendo utilizada em tratamentos de doenças osteomusculares que consiste em algumas doenças como: atrite 

reumatóide, fibromialgia, espondilite anquilosante, osteoartrite e algias na coluna. Assim sendo, propomo-nos no presente estudo, 

avaliar se houve ou não uma melhora na qualidade de vida dos pacientes com doenças osteomusculares através do tratamento 

de balneoterapia. Trata-se de um estudo retrospectivo, avaliado por meio do Questionário de Vida – SF36. A amostra foi 

constituída por 30 pacientes atendidos na Policlínica do UNASP, sendo 25 pacientes do sexo feminino e 05 pacientes do sexo 

masculino, com idade variando de 33 a 80 anos e o período de atendimento foi entre Julho/2009 a Julho/2010. O critério de 

inclusão foi por pacientes que apresentavam diagnóstico de doenças osteomusculares. A análise estatística utilizada nesse 

estudo constou de análise descritiva para os dados populacionais, coeficiente de correlação de Pearson e análise fatorial. Foi 

observado que os 30 pacientes submetidos ao tratamento de balneoterapia apresentaram uma melhora significativa em relação à 

qualidade de vida. Diante dos resultados é possível concluir que tratamento através da balneoterapia é eficaz para pacientes 

portadores da doença osteomusculares. 
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MÍNIMA DIFERENÇA CLINICA DE TDI PARA MELHORA DA CAPACIDADE FÍSICA 

DE PACIENTES COM DPOC. 

 

Bof, Fabiana Rissari da Silva*; Trindade, Gisele Moura*; Ferreira, Elias Porto** 
* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 
** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Fisioterapia 
 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível, tratável e parcialmente reversível 

caracterizada pela presença de obstrução crônica dos brônquios, apresentando sintomas característicos: tosse produtiva, sibilo e 

principalmente dispneia.   A reabilitação pulmonar  tem se tornado um componente indispensável no tratamento do paciente com 

DPOC. Um dos métodos utilizado para avaliar o efeito de um PRP é o Índice Basal de Dispneia (BDI) e Índice Transicional de 

Dispneia (TDI), usado para determinar seu impacto da dispneia nas AVD´s. O objetivo desse trabalho é avaliar se as reduções da 

dispneia estão associadas ao aumento da capacidade física e funcional do indivíduo com DPOC. Este é um estudo prospectivo, 

no qual participaram 83 pacientes com DPOC que se submeteram a avaliação e PRP realizado por equipe multidisciplinar todos 

responderam questionários sobre qualidade de vida (SF36, AQ20 e SGRQ). O estado nutricional foi avaliado pelo Índice de 

Massa Corpórea, Bioimpedância, também realizaram teste incremental de Membros Inferiores, (TC6´) e Teste de Endurance. 17 

foram excluídos. Os pacientes que tiveram BDI +1 e +2 andaram mais significantemente no TC6’ do que aqueles pacientes que 

tinham TDI zero ou -1 (p=0, 0002). Figura 1. Os pacientes que apresentaram TDI +2 aumentaram o tempo de teste de endurance 

significativamente mais do que indivíduos que tinha TD zero, -1 e +1 (p=0,006), Figura 2. Semelhantemente também ocorreu no 

tempo do teste incremental de MMII (p=0,0008), Figura 3. O TDI correlacionou com aumento da distância percorrida no TC6’ 

r=0,45 (p=0,001), mas não correlacionaram com aumento no tempo de teste incremental e endurance de MMII. Assim podemos 

concluir que a redução da dispneia está amplamente associada com o aumento da capacidade de exercícios em pacientes com 

DPOC. 

 

PERCEPÇÃO DE LESÕES MUSCULARES EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS DE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DA REGIÃO SUL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO COM E SEM SUPERVISÃO DO FISIOTERAPEUTA: UMA ANÁLISE 

CUSTO-EFETIVA 
 

GUERINO, Raqueli Pasini Zeilinger*; FERREIRA, Taise Keller*; CASTRO, Antônio Adolfo**; 
PORTES, Leslie Andrews*** 
* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 
** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Fisioterapia 
***UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Educação Física 
 

 

A avaliação postural prévia ao treinamento físico é pouco desenvolvida em academias de musculação. Objetivamos avaliar a 

incidência de lesões percebidas pelos praticantes, a presença do fisioterapeuta e determinar os custos relacionados. Em uma 

amostragem por conveniência avaliou-se 19 academias da região sul da cidade de São Paulo comparando-se os resultados em 

áreas de classe baixa (G1) e alta (G2) e academias com (CF) e sem fisioterapeuta (SF). Foi utilizado um questionário de auto-

preenchimento com 19 proprietários e 176 usuários. O grupo G2 teve maior idade que G1 (p=0,0004). Do grupo G1, 68% dos 

alunos realizaram análise postural e 80% do G2 (p=0,0093). No geral 75% dos alunos não perceberam lesão, contudo há mais 

lesões percebidas no G2 (24,75%) do que no G1 (12%) (p=0,05). De todas as academias, 31,57% possuem fisioterapeuta, destes 

a maioria do grupo G2 (83,33%), porém apenas 22,72% dos alunos sabem de sua presença e dos que não sabem 60% 

perceberam lesão (p=0,0054). Nas academias SF a percepção é de 11,11% e o CF alcançou 29,11% (p=0,0037). Do grupo CF 

92,4% dos alunos seguem o treinamento proposto pelo educador físico e 77,77% no grupo SF (p=0,0054). No G1 e SF o custo da 

mensalidade é cerca de 50% menor que nos outros grupos e apenas 2,84% da amostra importa-se com aumento do custo sendo 

que 64,77% da amostra gostariam de ter fisioterapeuta. Conclui-se que a percepção de lesões é baixa, porém no grupo CF a 

percepção é maior que no SF devido a maior idade e presença do fisioterapeuta aumentando os diagnósticos de lesões. Há 

poucos fisioterapeutas atuando em academias de musculação sendo que grande parte dos alunos gostaria de sua presença. 

Academias de classe alta e com fisioterapeuta são mais caras, mas os alunos não se importam com o aumento do custo. 
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QUEDAS EM IDOSOS 
 

CARDOSO, Adriana Salles*; ALFIERI, Fábio Marcon** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Fisioterapia 
 
 

A população idosa mundial aumentou cerca de 70% nos últimos 50 anos. Um dos maiores problemas enfrentados pelos idosos 

tem sido as quedas, que hoje representam a 6ª maior causa de morte entre esses indivíduos. Em 2005, as quedas representaram 

2,8% de todas as internações no país, tornando-se um problema de saúde pública. Esta revisão teve como objetivo apresentar os 

fatores de risco das quedas entre os idosos, suas conseqüências e as possibilidades de intervenções visando à prevenção. De 

acordo com diversos autores, quedas têm sido consideradas um evento acidental e não intencional, com isso os fatores de risco 

são divididos em intrínsecos (fatores relacionados com os pacientes) e extrínsecos (fatores relacionados com o meio externo). As 

quedas na terceira idade geram conseqüências irreparáveis (físicas e psicológicas), levando ao aumento de internações e 

consequentemente o aumento da mortalidade. Sendo assim torna-se cada vez mais importante medidas preventivas na intenção 

de melhorar a qualidade de vida e minimizar a morbimortalidade desses indivíduos. As intervenções mais eficazes estão 

relacionadas com a identificação precoce dos possíveis fatores de risco. Para trabalharmos com a prevenção é necessário 

estimular diversos sistemas como: sistema visual, somatosensorial e neuromuscular. As atividades físicas são consideradas uma 

das mais importantes ferramentas na promoção de saúde e na prevenção de quedas. Para que as ações sejam expressivas, é 

necessária uma ação conjunta dos profissionais de saúde e da sociedade. Sendo assim com esta revisão foi possível concluir que 

os riscos de quedas em idosos podem ser diminuídos, reduzindo de forma significativa à mortalidade em muito dos casos, 

lembrando que a promoção de saúde e a melhora da qualidade de vida, não dependem apenas de um profissional, mais de ações 

conjuntas entre a sociedade e os profissionais de saúde. 
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A ESTATISTICA NO ENSINO MÉDIO: EM BUSCA DE UMA NOVA ABORDAGEM 
PARA MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

 
PERINI, S. S.*; NOIA, L. S*; CARNEIRO,MARIA C. C.C** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

Considerando a valorização no tratamento de informações através do conhecimento matemático desenvolvemos essa pesquisa 

buscando auxiliar os professores para uma estatística mais próxima do cotidiano do aluno, para que os alunos não vejam a 

disciplina como uma aprendizagem sem sentido. O professor necessita romper com o modelo reprodutivo no qual tem a função de 

executar um problema já pronto, partindo para a construção de cursos que priorizem o instrumental estatístico mais pertinente a 

área de atuação do futuro profissional. Devido a isso, muitos livros didáticos têm dado alguma abordagem a tabelas e gráficos e 

ao cálculo de freqüências e médias. Mas, será que nossos alunos conhecem as regras que permitem a escolha adequada do tipo 

de gráfico para cada levantamento de informações? Será que eles conhecem as regras que estruturam os textos gráficos e as 

tabelas? Será que eles conhecem a gramática desta linguagem? Esse trabalho visa um aprofundamento em torno do Ensino da 

Estatística para a series de Ensino Médio focando na Tendência de Medida Central. Quais tipos de abordagem utilizada pelos 

livros didáticos dedicados a essas series? A proposta dessa abordagem é suficiente para desenvolver o aluno em futuras praticas 

profissional ou compreensão de fatos que podem ocorrer no seu cotidiano? Esses são alguns questionamentos que buscamos 

responder em nossa pesquisa. Diante da analise que fizemos dos livros didáticos para o Ensino Médio concluímos que a proposta 

oferecida esta mais voltada para regras e contextos matemáticos do que fatos do cotidiano, sugerimos que caminhem juntas.    

 

ANALFABETISMO MATEMÁTICO 

FAUSTINO, Dayane Rodrigues* 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

 
O Pisa é um exame amostral, realizado a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). O objetivo principal do programa é fornecer aos países participantes indicadores que possam ser comparados 

internacionalmente, de modo a subsidiar políticas de melhoria da educação. Participam do programa alunos de 15 anos de idade, 

matriculados a partir da 7ª do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Entre os quarenta e um países participantes 

desta prova, em Matemática, infelizmente, o Brasil tem ocupado as últimas colocações, em uma delas foi o último colocado. Nas 

avaliações nacionais, SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, Prova Brasil, e a avaliação realizada no estado de São 

Paulo, SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, é notório o déficit no aprendizado de 

Matemática. Estudos com alunos em outras etapas escolares também revelam o baixo nível de aproveitamento dos conteúdos  

matemáticos que a escola propõe para ser aprendido. Neste trabalho, tomando como base bibliográfica, relatórios sobre estas 

avaliações emitidos por órgãos oficiais pesquisamos  a profundidade da crise instalada no processo ensino-aprendizagem de 

Matemática, bem como, as conseqüências para a nossa e para as futuras gerações. Levantamos possíveis causas para estes 

resultados altamente negativos e analisamos as propostas existentes e as formas como as mesmas têm sido colocadas em 

prática.  
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CONCEITO ABSTRATO DOS NÚMEROS E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

FREITAS, Dayanne de Paula*; ROCHA, Rafaela*; SÁ, Thaís Oliveira de*; PRADO, Ivanildo Gomes 

do**. 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Matemática 

 

O ser humano vive rodeado de números, eles estão por toda parte, e estão presentes em nossas vidas desde que acordarmos até 

quando voltamos a dormir. Com a ajuda dos números as pessoas podem mentir, provar verdades, salvar vidas ou tirar vidas. Os 

números sempre existiram porem no começo dos tempos eles não eram representados como hoje os representamos. Não tinham 

os nomes que hoje lhe atribuímos. Como exemplo, algumas tribos, quando entravam em guerra, tinham como tradição exigir um 

búfalo a cada guerreiro morto da outra tribo. Mas, antigamente não existia o método da contagem e sim da proporção ou de 

comparação, usavam uma pedra para cada guerreiro, na volta da batalha, cada guerreiro pegava uma pedra, as pedras que 

sobravam representava quantidade de búfalos que ira receber. Com o tempo, as pessoas passaram a fazer marcas em pedaços 

de madeira e em ossos para fazer os registros, começamos a agrupar as marcas de cinco em cinco, para melhor visualização. 

Continuamos evoluindo e desenhamos símbolos para os números, que chamamos de numeral. Todavia número é um conceito 

abstrato, e que na maioria das vezes não é construído como se deveria construir. O conceito correto de número deveria ser 

construído nas séries iniciais, e se não é feito de forma correta nesta fase da educação, muitas vezes as conseqüências são 

desastrosas para o processo ensino-aprendizagem de Matemática. Este trabalho tem como objetivo, apresentar o conceito 

abstrato de número da forma correta, bem como descrever os malefícios da não aprendizagem correta destes conceitos. 

 
 

IDEAIS PRIMOS EM ANÉIS DE POLINÔMIOS 

 
SOUZA, Vanessa Rovari* ; PRADO, Ivanildo Gomes do** 
*UNASP/SP - Discente do curso de Graduação em Matemática 
**UNASP/SP - Docente do curso de Graduação em Matemática 

 

A Álgebra, uma das componentes da matriz curricular dos cursos de Licenciatura em Matemática oferece muitas dificuldades para 

os alunos, fato que causa resistência da parte deles. Em virtude disso, propomos um estudo detalhado de ideais primos em anéis 

de polinômios, buscando proporcionar uma literatura mais didática, de modo que propicie subsídios para o acompanhamento do 

curso de Álgebra. Para tanto, procuramos detalhar mais as demonstrações, definições e proposições, fazendo as devidas ligações 

entre os mesmos. O problema central que estamos considerando no estudo dos ideais primos em anéis de polinômios é a 

generalização de um resultado de ideais primos em anéis comutativos para anéis de polinômios. Este consiste em verificar se 

existe um ideal primo P* do corpo de fração F[x] de um anel de polinômio D[x], onde a intersecção de P* com o anel de polinômio 

D[x] é um ideal primo de D[x] quando D[x]  F[x]. Para responder essa questão, de forma que os alunos do curso de licenciatura 

tenham alicerce para compreender mais claramente a resolução e os conceitos envolvidos na mesma, construímos o anel de 

polinômios sobre um anel comutativo com uma indeterminada, caracterizamos ideais em anéis comutativos como uma relação de 

congruência e homomorfismo de anéis. Ainda, fez se necessário definirmos anel quociente, corpo de frações, ideais principais, 

maximais e primos em anéis comutativos e verificamos que estes ideais dão origem a corpos e anéis de integridade. Como 

resposta a nosso questão central,confirmamos a existência de P* se F[x] é uma extensão inteira de D[x], concluindo nosso estudo. 
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MATEMÁTICA FORMAL x MATEMATICA INFORMAL 
 

 
ARAUJO, RENATO SILVA*, MADEIROS, ROBSON A*.; SCHIRMER, RICARDO*; 
CARNEIRO,MARIA C. C. C.** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 
 
 

A matemática sempre foi vista como uma das disciplinas que apresenta maior dificuldade ao aluno tanto na sua parte 

teórica quanto na sua parte aplicada. Muitos desses alunos que apresentam estas dificuldades desistem dos estudos por conta 

dessa dificuldade de aprendizagem escolar, retomando os estudos na fase adulta. Este trabalho tem por objetivo comparar a 

matemática das escolas (matemática formal) e a matemática exercida fora dela (matemática informal). Enfocaremos dificuldades 

e facilidades que alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm em relação à sistematização dos cálculos, adultos que 

utilizam a matemática no seu cotidiano, muitas vezes, sem recorrer a algoritmos e equivocadamente acreditam que não dominam 

o saber matemático. Com este trabalho nós buscamos mostrar que o “medo” da matemática pode ser superado, quando os 

professores se conscientizarem de que é necessário mostrar aos alunos que a matemática não é somente teoria, sendo que ela 

pode ser colocada em prática. 

 

 

MATEMÁTICA NA MÚSICA 

 

OLIVEIRA, Hammhwygem Tadach Araujo*; WOERLE, Nilce Helena** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Matemática 

 

Desde 2008, a música passou a fazer parte obrigatória das aulas de educação artística, no Brasil, atualmente denominada aula de 

artes. Sabe-se que a música possibilita que os assuntos, por mais complexos que venham a ser, podem ser assimilados, frente à 

disposição musical, pois crianças, jovens e adultos, tem maior facilidade para registrar na memória letras musicais. Sem 

considerar que a música faz bem para o ser humano, posicionando-o em uma condição de espírito mais suave, tranqüilizando e 

proporcionando momentos agradáveis e felizes. Visando demonstrar a eficiência da utilização da música, no ensino da 

matemática, é que esse estudo foi realizado, com o objetivo de coletar informações e diferentes pareceres de autores, 

pesquisadores e estudiosos, dentro do quadro da utilização da música para o aumento da eficiência do aprendizado em 

matemática. Atualmente encontramos a utilização de frações, seqüências, progressões geométricas e análise combinatória na 

teoria musical, que dá  origem as composições musicais. Nas escalas musicais encontramos fórmulas que possuem como 

conceitos: razões, exponenciais, proporções, relações que envolvem potências, entre outros. Nesse estudo, abordei a importância 

da música para os fins educativos, principalmente no que tange a relação da matemática com a música. Foram apresentados: 

conceitos, definições e idéias de diferentes meios para a utilização da música no campo de ensino matemático, visando aprimorar 

esse relacionamento educativo e dessa forma unir a arte, a cultura e o aprendizado. 
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O NÚMERO OURO NA NATUREZA 

 

BIGATTO, Carolina Steagall Mariano; * LANA, Fábio Vieira; * PRADO, Ivanildo Gomes do** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

 

O estudo de “O número ouro na natureza” tem como objetivo destacar as aplicações do número ouro na natureza e nas diferentes 

áreas, apresentando desde o seu surgimento até a sua utilização no âmbito da Matemática, da Arquitetura, da Arte e no dia-a-dia, 

como no ambiente natural e em nós seres humanos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o intuito de observar o que há 

produzido sobre o assunto, bem como, a relevância de voltar no tempo, buscando informações históricas sobre o surgimento do 

número ouro e suas aplicações na natureza, evidenciando características fundamentais, inclusive relacionadas à Arte e a 

Matemática em um mesmo bloco de entendimento, destacando a importância do número de ouro, para diferentes áreas nos dias 

atuais e principalmente, considerando suas aplicações, voltadas à natureza. Nesta pesquisa observamos que o número de ouro 

surgiu a partir da idéia de dividir um segmento AB em duas partes, e no decorrer dos tempos, foram diagnosticados infinitos 

modos de fazê-lo, sendo alguns deles, destacados em nosso estudo. Verificou-se ainda, que muitos estudiosos consideram o 

número de ouro como um símbolo da harmonia e que pode ser encontrado no nosso cotidiano de forma natural e principalmente 

em muitos monumentos históricos, bem como, pode ser encontrado na natureza, na Arte, na Arquitetura, na Música, etc.. Através 

da pesquisa, podem-se observar algumas contribuições ou relações importantes com o número de ouro, por exemplo, na criação 

de coelhos, descoberta por Fibonacci, na Geometria, na utilização da razão áurea nos trabalhos de Leonardo Da Vinci, 

descobertas essas que nos levam a compreender quão importante é esse número para muitas situações, a ponto de ser 

denominado número de “ouro”. 

 

POLEGADAS – UMA ESTRATÉGIA PARA O ESTUDO DE MEDIDAS DE 
COMPRIMENTO 

 
SANTOS, Antônio Francisco*; REIS, José*; WOERLE, Nilce Helena** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

 

 No mundo em que vivemos muitas unidades aparecem no cotidiano de cada um para medir comprimentos – entre outras, o metro e seus 

múltiplos e submúltiplos, a milha, o pé, e a polegada. As medidas não padronizadas como polegadas são utilizadas em situações diversas 

aqui no Brasil, por exemplo, o tamanho das telas dos televisores, os diâmetros de canos principalmente com roscas, diâmetro dos ferros 

para as vigas. Verificamos em artigos e resultados das avaliações que existem dificuldades na aprendizagem desse tema, e as 

orientações para a melhoria dos resultados é procurar situações partindo da realidade do educando. Essas medidas estão no cotidiano de 

muitas famílias dos alunos de escolas públicas: muitos pais são metalúrgicos, pedreiros, mecânicos, serralheiros, marceneiros, boa parte 

dessas famílias constroem as próprias casas. Esses fatores tornam mais fácil para o professor em uma atividade de investigação ou de 

modelagem ajudar o aluno a compreender o assunto abordado. Nosso objetivo foi elaborar uma sequência de atividades para despertar o 

interesse de alunos do Ensino Fundamental na aprendizagem de sistemas de medidas, em particular de comprimento e de área. 

Traçamos uma rápida trajetória de como os métodos de medida evoluíram até nossos dias. Elaboramos a modelagem da construção de 

uma casa, destacando o trabalho do engenheiro, desde a planta, até às fundações, paredes, instalações elétricas e hidráulicas; do 

arquiteto, no aproveitamento dos espaços. Procuramos trabalhar as medidas em polegadas tanto para a escolha das ferragens como das 

tubulações e no interior com a pergunta: qual o tamanho ideal da tela da TV para a sala projetada de sua casa? A turma deve ser dividida 

em grupos, cada grupo elabora uma planta. É eleita a melhor. Partes do projeto ficam na responsabilidade desses grupos para escolha do 

material e caçulo das quantidades necessárias a execução do projeto.     
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REFLEXÕES SOBRE O CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO 
 

SILVA, Luciana Santana*; CARNEIRO, M. C. C. da Cunha** 

*UNASP/SP – Discente do curso de Graduação em Matemática 

**UNASP/SP – Docente do curso de Graduação em Matemática 

 

É fato que existem dificuldades na aprendizagem dos conceitos, relações, invariantes e vários outros aspectos do campo 

conceitual multiplicativo, que comporta multiplicação, divisão, razões, proporções, suas relações, entre outras. Neste sentido, 

várias pesquisas foram e continuam sendo feitas, entre as quais destacamos as contribuições de Correa (1996), Nunes & Bryant 

(1996), Vergnaud (1983; 1985) e muitos outros. Neste trabalho discutimos as dificuldades encontradas pelos alunos nessa 

aprendizagem, bem como as concepções relativas a este processo, tais como a idéia de que “multiplicação sempre aumenta e 

divisão sempre diminui” que pode ser oriunda de como as idéias relativas ao campo conceitual multiplicativo são trabalhadas nas 

séries iniciais e que, muitas vezes, são reforçadas nas séries subseqüentes. Sugerimos atividades, tais como avançando com o 

resto, onde os alunos poderão exercitar o cálculo de divisões simples, e aprender a dar importância ao resto, isso entre outras 

habilidades exploradas. Estas atividades poderão propiciar a construção dos conceitos na perspectiva dos campos conceituais, 

oferecendo assim, um suporte de tal forma que a partir dessas, o professor, possa abrir um leque de outras atividades que 

atendam as necessidades de seus alunos. 

 

  

 
 
 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO APLICANDO EQUAÇÕES DIOFANTINAS 

SOARES, Jane de Oliveira;* JUNIOR, Manoel, Rodrigues;* MORETTI, Vanderlei César;* PRADO, 

Ivanildo Gomes do** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

** UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

 

Nosso trabalho tem por objetivo apresentar o algoritmo de resolução das equações diofantinas lineares, que é apresentado nos 

compêndios de Álgebra e de Teoria dos Números. Mais que isto, temos por meta mostrar que tal algoritmo pode perfeitamente ser 

utilizado por alunos do Ensino Médio e mesmo por alunos das duas últimas séries do Ensino Fundamental. A nosso ver, dois 

motivos importantes justificam este trabalho. O primeiro deles, é que em muitas situações de ensino-aprendizagem de conteúdos 

da Matemática, é utilizado algoritmo mais sofisticado que o apresentado neste trabalho, por exemplo, o de calcular a potência de 

um número complexo, cuja parte real não seja nula, ou extrair a raiz n-ésima de um número complexo, também com parte real 

não nula. A segunda e forte razão, é que vez por outra, alunos das séries citadas, são avaliados, seja em provas normais em suas 

classes, em concursos, vestibulares etc., por questões que podem ser resolvidas por métodos aritméticos e algébricos, porem 

com muito mais trabalho e dispêndio de tempo que necessitaria, caso a ferramenta usada fosse a de resolução de equação 

diofantina. Fazemos uma revisão bibliográfica dos instrumentos de avaliação apresentados em textos didáticos, provas aplicadas 

em vestibulares, concursos, etc., pesquisando a presença de questões que podem facilmente ser resolvidas com a aplicação do 

referido algoritmo e fundamentamos a teoria que justifica a construção do mesmo. 
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UM ENCONTRO DA MATEMÁTICA COM A INCLUSÃO SOCIAL 

 

ARCANJO, Andréa dos Santos*; PEREIRA, Mariane Domingues*; MARTINS, Januário*; PRADO, Ivanildo 

Gomes do**; 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 
 
**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Matemática 

 

Houve no Brasil um aumento de estudantes portadores de necessidades especiais. Segundo o IBGE em 1998, a taxa era de 

apenas 13%, em 2008, 53% estudavam com os demais adolescentes e crianças. O Brasil tem uma das melhores legislações 

sobre direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais, que defendem o tratamento dado às pessoas com deficiência, 

há leis a favor dos deficientes visuais para o uso de cardápios em braile em estabelecimentos comerciais, e a lei de cotas que 

determina percentuais mínimos de contratação de pessoas com deficiência a serem cumpridos pelas empresas. Sabendo que a 

matemática é uma das matérias que tem o maior índice de reprovação nas escolas: segundo os resultados obtidos pelos provões 

e os dados do Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB), desenvolvemos um trabalho que possibilite o encontro da 

matemática com a inclusão. Devemos entender as dificuldades dos estudantes com limitações de raciocínio e comunicação e 

desenvolver formas criativas para auxiliá-los. Observamos que os professores nem sempre recebem a formação necessária para 

ensinar matemática para alunos portadores de necessidades especiais. Assim, nossos estudos centram-se no design de 

aprendizagem de matemática para alunos DA (Deficientes Auditivos) e DV (Deficientes Visuais). Com base em leituras, pesquisas 

e nossas experiências em sala de aula, sugerimos atividades que facilitem o trabalho com a inclusão - socialização e um bom 

desenvolvimento de todos dentro da sala de aula,  trazendo resultados satisfatórios tanto para os alunos, professores e familiares. 

Verificamos propostas de trabalho como por exemplo, jogos, modelagem matemática, projetos, material concreto entre outros que 

podem dar significado  ao ensino da matemática para um futuro promissor desses alunos. 

 

 
 

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE GEOMETRIA UTILIZANDO 
CALEIDOSCÓPIO 

 
 

ANDRADE, Maria José de Lira*; CRUZ, Orlando Teixeira*; WOERLE Nilce Helena** 
*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 
**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 
 
 

Resultados de pesquisas e as avaliações da SARESP e da Prova Brasil comprovam que a aprendizagem da Matemática, em 

especial a da Geometria, não tem sido satisfatória. Este trabalho propõe uma sugestão de um estudo mais amplo, utilizando 

caleidoscópio. Desenvolvemos uma seqüência didática, seguindo a metodologia de ensino através da resolução de problemas, 

fazendo uso do caleidoscópio, visando oferecer a oportunidade de aprendizado de alguns conceitos importantes possibilitando 

para o aluno uma visão afinada com a realidade que possibilite perceber a geometria como uma ciência criativa e abrangente. 

Caleidoscópio é um aparelho óptico formado por um pequeno tubo de cartão ou de metal, com pequenos fragmentos de vidro 

colorido, que, através do reflexo da luz exterior em pequenos espelhos inclinados, apresentam, a cada movimento, combinações 

variadas e agradáveis de efeito visual. Com os caleidoscópios educacionais o aluno descobre as propriedades e os conceitos 

geométricos de forma natural e espontânea fazendo experiências concretas e construindo o seu próprio conhecimento. Eles são 

utilizados para desenvolver a percepção espacial, habilidades gráficas, estimular a criatividade, motivar o estudo e exploração de 

propriedades de polígonos e de simetria e das transformações geométricas, ampliarem o campo de atividades educacionais com 

relação às pavimentações de plano. O material usado para pesquisa consiste nos PCNs, o São Paulo faz Escola, revistas 

educacionais, trabalho de mestrado em geometria e alguns livros didáticos. O público alvo são os alunos do 6º e 7º ano e nosso 

maior desejo é desenvolver uma ferramenta que contribua com a ciência. 
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USO DAS TICS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES RESPONSÁVEIS 
NOS ALUNOS EM AULAS DE MATEMÁTICA 

MORAIS, Lucilene Guedes de*; SILVA, João Paulo da*; WOERLE, Nilce Helena** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Matemática 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Matemática 

 
Apesar do aumento de pesquisas em Educação Matemática no Brasil, pouca melhoria se observa no rendimento dos alunos. 

Quando esses alunos querem entrar no mercado de trabalho, percebem que não adquiriram conhecimentos necessários e 

acabam culpando os professores. Em nossas atividades nos estágios percebemos que os alunos estão muitos indisciplinados, 

são poucos que prestam atenção na aula do professor e fazem as suas atividades, a maioria vai para a escola conversar e 

brincar. O professor precisa de muita energia e criatividade para transformar esse momento numa oportunidade de ensino em que 

todos participem. Ponte, pesquisador português, apresenta vários estudos e projetos sobre o uso de novas metodologias inclusive 

com as Tics, que serviram de fundamentação para a nossa pesquisa na busca e soluções. Com o aumento das facilidades de 

acesso às mídias, tanto nas escolas como nas casas ou na comunidade, escolhemos analisar os que se referem ao uso da 

tecnologia (Tics) para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Nós, pessoalmente, tivemos uma experiência de um 

curso à distância que não nos pareceu satisfatória. Provavelmente essa não seria a única maneira de utilizar as Tics. A internet é 

um recurso a explorar, quer em atividade em sala de aula, quer fora dela. Saber: utilizar, organizar atividades através do seu uso 

e de softwares específicos é hoje uma necessidade. Apresentamos sugestões – baseadas em trabalhos já desenvolvidos com 

sucesso, sobre o uso de e-mails, da elaboração de projetos de modelagem matemática com uso do computador, atividades com 

softwares para o ensino de funções e geometria, entre outros, para favorecer o uso responsável das Tics, pois os alunos em sua 

maioria as utilizam em seu lazer.   
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ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DOS CARDÁPIOS DE ALMOÇO DE DOIS 
RESTAURANTES DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) 
 

PEREIRA, Elísia Júlio*; SOUZA, Evelyn Felix de*; RIBEIRO, Stephanny Soffia Silva 

de*; FIGUEIREDO, Iramaia C Ribeiro**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Nutrição 

**UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Nutrição 

 

Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, a alimentação balanceada e adequada é fundamental para a promoção da saúde do 

trabalhador. Estando diretamente relacionada com o rendimento do trabalhado, aumentando a produtividade e diminuindo os 

riscos de acidentes de trabalho. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos trabalhadores por meio do fornecimento de uma alimentação adequada, gerando uma consequente 

melhora nas condições nutricionais do trabalhador. O principal objetivo deste trabalho foi analisar o cardápio do almoço de dois 

restaurantes do estado de São Paulo conveniados ao PAT, verificando a adequação das calorias, macronutrientes, sódio e fibras 

totais. Trata-se de um estudo observacional transversal. Foram coletados os cardápios de 10 dias de cada empresa. Os mesmos 

foram enviados por e-mail, sendo que a empresa 1 enviou também as receitas e os per capitas. Para a empresa 2 houve a 

necessidade de buscar as receitas em livros e sites de receitas culinárias. Os dados foram tabulados no Excel e analisados com o 

auxílio do software AvaNutri®. Observou-se que a média de calorias provenientes de carboidratos não atingiu o preconizado pelo 

PAT e as médias de calorias provenientes de proteínas e lipídios ultrapassaram o recomendado. A quantidade de sódio e fibras 

totais foi elevada nas duas empresas. Houve excesso de calorias, proteínas, lipídios, sódio e fibras e falta de carboidratos na 

maioria dos cardápios das duas empresas. Os cardápios foram analisados de forma quantitativa e destacou-se que os dados 

obtidos não estavam de acordo com os parâmetros que rege a lei do PAT.  

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE FRUTAS MINIMAMENTE PROCESSADAS 
COMERCIALIZADAS EM UM ESTABELECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Boganha, Adriana Silvério*; Lalli, Priscila de Souza Galli*; Duarte, Enios Carlos**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Nutrição 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em 

Ciências Biológicas 

 

O processamento mínimo inclui as atividades de seleção, classificação da matéria prima, pré-lavagem, processamento (corte, 

fatiamento), sanificação, enxágue, centrifugação e embalagem, visando-se obter um produto fresco e saudável e que, na maioria 

das vezes, não necessita subsequente preparo para ser consumido. Alguns fatores limitam o consumo destes alimentos, tais como 

o pouco conhecimento sobre os mesmos, os preços altos, a pouca variedade e possíveis alterações microbiológicas. No presente 

trabalho, o enfoque foi dado a este último fator. Um dos maiores problemas dos produtos minimamente processados é a sua rápida 

deterioração. O processamento mínimo expõe o conteúdo celular propiciando a proliferação de inúmeros microorganismos 

prejudiciais à saúde humana. Foram analisadas 15 amostras de abacaxi, melão e melancia minimamente processados e 

comercializados em um estabelecimento da zona sul de São Paulo, considerando-se a quantificação de coliformes totais, coliformes 

a 45ºC, Escherichia coli, mesófilas totais, bolores e leveduras. Apesar de não existir parâmetros específicos de tolerância de 

microrganismos para alimentos minimamente processados, verificou-se nas amostras a presença de coliformes totais, porém não 

em quantidades que comprometessem a qualidade do alimento, houve presença de mesófilas totais, fungos e leveduras em 

quantidades um pouco elevadas comparado a outros estudos. No entanto, deve-se enfatizar a necessidade de existir mais estudos 

relacionados à qualidade microbiológica de alimentos minimamente processados, para que deste modo, possa se confirmar os 

achados deste trabalho.  
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: OFICINA CULINÁRIA COMO INCENTIVO PARA 
PRODUÇÃO DE LANCHES SAUDÁVEIS 

 
LANNES, Milene*; SANTELLE, Odete** 

* UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Nutrição  

** UNASP/SP – Docente do Curso de Graduação em Nutrição 

  

A educação nutricional é o processo primordial no desenvolvimento de hábitos saudáveis principalmente na infância onde os 

hábitos incorporados serão levados até a vida adulta.  A Portaria Interministerial n° 1010 de 8 de Maio de 2006 preconiza em seu 

artigo 5° III a importância de definir estratégias para oferecer informações às famílias que constituem parte indispensável no 

processo de promoção à saúde das crianças. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma intervenção educativa em nutrição com 

as mães de escolares de 1ª à 3ª séries de ensino fundamental I de uma escola de ensino privado. O estudo constou de uma 

intervenção educativa desenvolvida em quatro Oficinas Culinárias onde foram elaboradas dez preparações incluindo opções de 

lanches saudáveis e nutritivos. Em cada encontro foi realizada degustação dos alimentos. O impacto da satisfação dos encontros 

foi realizado através de um questionário com duas questões dissertativas e duas questões objetivas. As questões dissertativas 

foram analisadas pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Registrou-se a participação de nove mães de alunos matriculados 

no ensino fundamental. Os momentos de degustação resultaram em interação social entre o grupo de participantes, que 

demonstrou boa aceitação das preparações. A avaliação que mediu o impacto da intervenção mostrou o interesse das mães em 

receber mais informações apontou para o interesse para outros eventos com propostas de ensino prático e sugestões para criar 

também aulas nessa mesma modalidade para os seus filhos.  A estratégia de desenvolver Oficinas Culinárias com a combinação 

de informação teórica e prática foi fundamental para uma boa aceitação por parte das mães além de ser um fator chave de 

motivação na incorporação desses novos hábitos aprendidos. 

 

ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE SALADAS PARA UMA UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 
Oliveira, Miriam de Castro*; Vieira, Sara Oliveira*; Santelli, Odete** 

*UNASP/SP- Discente do Curso de Graduação em Nutrição 

**UNASP/SP- Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Nutrição 

 

Em restaurantes industriais, o desperdício pode ser reflexo de ausência de controle, uma vez que pode ser influenciado por uma 

série de fatores: planejamento inadequado do número de refeições, treinamento dos funcionários entre outros. Para haver maior 

controle na unidade o nutricionista utiliza-se de fichas técnicas de preparo (FTP), compondo um receituário que pode ser 

classificado por ordem alfabética, tipo de preparação ou composição de cardápio sendo discriminados todos os ingredientes 

utilizados em todas as preparações. Portanto elaboramos fichas técnicas de saladas para um restaurante universitário ovo-lacto-

vegegtariano como instrumento no planejamento das refeições. Foram utilizados seis vegetais servidos em saladas cruas. Os 

dados em relação às hortaliças foram coletados na última semana do mês de outubro de 2009 e os dados em relação ao custo e 

número de comensais foram coletados em janeiro de 2010. Utilizou-se um formulário para anotações do peso bruto e do peso 

limpo de cada vegetal e uma balança digital com capacidade de 6 kg. Os dados obtidos através da catraca eletrônica do 

restaurante identificaram uma média de freqüência de 650 comensais na hora do almoço, sendo que 596 incluem alunos e 

funcionários da Instituição e mais 54 alunos do ensino fundamental do período integral. Foram elaboradas fichas técnicas para 

preparação de saladas de alface americana, alface lisa, alface crespa, cenoura crua, rúcula, tomate, incluindo os dados desde 

pré-preparo até a distribuição, contemplando também o custo total, custo por pessoa, rendimento de uma caixa padrão do vegetal 

e valor nutricional. Diante dos resultados concluímos que o uso de fichas técnicas de preparação no serviço de refeições coletivas 

produzirá resultados favoráveis na apresentação das preparações da unidade de trabalho, favorecerá o controle dos custos e do 

estoque de gêneros alimentícios, sem precisar de ajustes improvisados no cardápio. 
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PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM 
ESTUDANTES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO, 
SEGUNDO GÊNERO, CLASSIFICAÇÃO DE IMC, OPÇÃO DIETÉTICA E MORADIA 

 

OLIVEIRA, Márcia Teixeira Cardoso de*; CASTRO, Elen Dayana*; POLACOW, Viviane**. 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Nutrição. 

**UNASP/SP - Docente do Curso de Graduação em Nutrição. 

O transtorno da compulsão alimentar periódica – TCAP é o que menos apresenta pesquisas, pois foi recentemente elevado à 

categoria diagnóstica, sendo necessário um melhor delineamento de sua epidemiologia. O objetivo do estudo foi comparar as 

prevalências de sintomas do transtorno segundo 4 critérios: gênero, classificação segundo IMC, opção dietética e moradia. A 

coleta de dados foi realizada com estudantes de um Centro Universitário na zona sul de São Paulo utilizando-se a escala da 

compulsão alimentar periódica – ECAP. Realizou-se ainda o teste t de Student ou teste de Mann-Whitney, segundo a necessidade 

para verificar se houve diferenças significativas entre as médias dos grupos. Realizou-se também o teste de Kruskal-Wallis para a 

análise de variância “two-way” dos dados, considerando os seguintes 2 fatores: residência e estilo dietético. As diferentes 

prevalências verificadas com relação aos gêneros, à moradia, ao estilo dietético, à obesidade e à presença de CAP foram 

analisadas por meio do teste exato de Fisher. Consideraram-se significativos os valores que apresentaram p < 0,05. Entre os 

gêneros, a prevalência foi muito superior no sexo feminino do que no masculino. Para o critério de classificação de IMC, a 

prevalência entre os obesos também foi muito superior do que aqueles não-obesos. Já entre os vegetarianos e não-vegetarianos, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre a prevalência de sintomas. Entre os estudantes residentes e não-

residentes, não houve diferenças estatisticamente significativas na prevalência de sintomas. O presente estudo indica que o grupo 

de risco do TCAP é o mesmo dos principais transtornos alimentares, ou seja, mulheres, com idade até 29 anos e obesos. Além 

disso, aponta também que a prevalência entre obesos de uma amostra comunitária é equivalente à prevalência entre uma 

amostra de obesos que procuram tratamento para emagrecer. Este estudo é apenas uma pequena luz sobre o assunto, sendo 

necessária a realização novas pesquisas. 

 

PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS ENTRE ALUNOS DE UMA 
ESCOLA ADVENTISTA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
SOUZA, Alessandra Mira*; MOURÃO, Thaysa Bastos*; COSTA, Victor Hugo Santos*; SALGUEIRO, 

Marcia MHAO** 

*UNASP/SP – Discente do Curso de Graduação em Nutrição 

**UNASP/SP – Docente Pesquisador do Curso de Graduação em Nutrição 

 

Os hábitos alimentares são formados de forma gradual, principalmente durante a primeira infância. Nesse processo estão 

envolvidos valores culturais, sociais, afetivos/ emocionais e comportamentais que devem ser cuidadosamente integrados ao 

processo de mudança. A população infantil depende do ambiente onde vive e quando desfavorável, poderá propiciar condições 

que levem ao desenvolvimento de hábitos alimentares inadequados.  Esta pesquisa tem como propósito avaliar o estado 

nutricional dos estudantes do ensino fundamental II de acordo com o IMC para Idade (Índice de Massa Corporal) e sensibilizá-los 

a adotarem uma alimentação saudável. Foi um estudo de intervenção com alunos do ensino fundamental II de uma escola privada 

na zona sul de São Paulo. As medidas de peso, estatura e idade foram coletadas em maio na ficha de avaliação física dos alunos 

preenchida pelos educadores físicos responsáveis. Para o cálculo do IMC para idade em percentil foi utilizado o programa Anthro 

Plus e a classificação do estado nutricional utilizou-se a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A orientação 

nutricional foi realizada por meio de aula ministrada por alunos do curso de nutrição, supervisionados pelo pesquisador 

responsável. Os temas desenvolvidos foram: importância da alimentação para a saúde das pessoas; grupos de alimentos e suas 

funções no organismo e lanche mais saudável. Os resultados encontrados neste estudo mostram que 33,3% dos estudantes 

estão acima do peso, sendo 21,84% de sobrepeso e 11,48% de obesidade. De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de crianças e adolescentes do sexo masculino acima do peso no país subiu de 4% 

para 18% e entre as meninas, o salto foi de 7,5% para 15,5%. Concluímos através dos resultados obtidos neste estudo que o 

número de estudantes acima do peso está elevado e coincide com dados demonstrados em outras pesquisas.    


