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A GERAÇÃO Y E A COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Dayane Araujo Sales Da Silva; Débora Cardoso De Sousa 
 

 
A pesquisa buscou avaliar como acontece a comunicação da Geração Y no ambiente de trabalho e como as Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação influenciam neste processo; avaliar a eficiência da comunicação da 
Geração Y, com o uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTIC’s –, em empresas públicas 
e/ou privadas, verificando os fatores que provocam ruídos na comunicação dessa Geração. O Estudo se deu 
através de pesquisa exploratória e bibliográfica, com coleta de dados a partir de questionário estruturado, realizado 
com 200 alunos, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus I, dos cursos de Graduação de 
Administração e Ciências Contábeis.O trabalho identificou alguns dos principais problemas de comunicação que 
esta geração tem enfrentado nas organizações onde atuam. Verificou-se que apesar das grandes mudanças 
enfrentadas no processo comunicativo, o principal problema ainda tem sido a interpretação da mensagem recebida. 
É importante salientar que os resultados obtidos no estudo representam a realidade de uma amostra da geração Y, 
não devendo ser generalizado como realidade no comportamento da geração como um todo.As empresas precisam 
acompanhar as transformações, adaptando-se a nova geração, para conseguir reter talentos. Esses jovens, pelo 
contexto onde foram inseridos (social, familiar, entre outros), têm uma grande facilidade no uso das novas 
tecnologias, sabem trabalhar em equipe e tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Observou-se 
que a maior dificuldade encontrada no processo comunicativo tem sido a interpretação e que por sua vez a 
tecnologia que deixa tudo mais rápido ao mesmo tempo também distancia as pessoas, dificultando este processo. 
 
Palavras-chave: Geração Y, Comunicação, Tecnologia 
 
 
 
 
 

 
A MOTIVAÇÃO COMO FATOR PREPONDERANTE NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA 

VERSÃO DO SISTEMA DE CONTROLADORIA MICROSIGA 

Rísila Dos Santos Rodrigues; Celina Ernestina Do Nascimento Oliveira; Felipe Froren Dos Santos Dias 

 
 

Esse trabalho apresenta diversos aspectos relevantes na implantação da nova versão do sistema de controladoria 
Microsiga na empresa Relacom. Ressaltando os fatores primordiais que devem ser observados e que, 
conseqüentemente, trazem melhorias nos processos administrativos e culturais da empresa, possibilitando o 
aproveitamento dos benefícios oferecidos pela Tecnologia da Informação.Analisar as reações dos usuários finais 
diante da atualização do ERP da empresa. Mensurando o grau de motivação, a satisfação e a identificação com “up 
grade” do módulo financeiro desta versão atualizada do sistema. Estudar os conceitos teóricos que apontem para 
as diversas ferramentas que mensurem a motivação, a satisfação e a identificação com o seu trabalho. Analisar a 
reação dos usuários ao serem notificados da implantação da nova versão do sistema. Analisar os modelos 
estratégicos de gestão motivacional. Identificar os motivos que mais influenciam no desempenho, na motivação e 
na satisfação de seus usuários. Nosso instrumento de pesquisa de campo foi baseado no método de pesquisa 
Survey a nível exploratório. Os participantes da pesquisa são os profissionais do setor Contábil e Fiscal da empresa 
Relacom.Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. A dedicação de uma equipe exclusiva para a 
implantação deste novo sistema é fator fundamental no sucesso da aplicação da nova ferramenta.O estilo de 
liderança irá interferir no direcionamento da implantação do sistema, influenciando os colaboradores na utilização 
desta ferramenta. Cada usuário deve ser analisado individualmente, pois nem sempre o que motiva um usuário, irá 
motivar os demais. No atual cenário é exigido que as empresas estejam sempre à frente, e para que isso se torne 
realidade, é de suma importância para a organização ter um sistema de controladoria atualizado. Para que o 
ambiente organizacional se torne adequado para essas novas implantações, é importante a participação ativa da 
diretoria para garantir o envolvimento dos diversos recursos da organização. 
 
Palavras-chave: ERP, Atualização, Motivação - Aspectos Comportamentais 
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COMPETÊNCIAS PARA NEGOCIAÇÃO: ESTUDO DE PERFIL DE PROFISSIONAIS 
DE VENDAS CONSULTIVAS 

Anderson Gomes Dos Santos; Demétrius Saraiva Gomes 

 
 

Em um mercado cada vez mais competitivo onde vender e comprar faz parte da sociedade corporativa em todos os 
níveis, de modo que as empresas precisam desenvolver novos métodos e estratégias para conquistar e fidelizar 
clientes através de uma negociação eficaz, a venda consultiva esta surgindo como uma das principais ferramentas 
e abordagens nas organizações do século XXI. Devido a essa mudança de percepção de valor dos clientes, há 
necessidade de se desenvolver novas competências para o aprimoramento de vendedores nesse novo 
processo.Identificar as competências dos profissionais que usam a venda consultiva como ferramenta estratégica 
para negociação, venda, fidelização, fechamento, benefícios, relacionamento no pós-venda entre outras 
fundamentais para o sucesso em vendas.A metodologia da pesquisa foi de forma qualitativa, de caráter 
exploratório, por meio de questionário estruturado aplicado à vendedores consultivos de uma empresa 
multinacional no segmento de treinamentos. A amostra pretendida era de 20 vendedores, mas devido aos 
compromissos externos somente 9 responderam o questionário.Os resultados mais relevantes mostraram que da 
amostra pesquisada 67% tem dificuldades para fechamento das vendas e precisam de treinamento para 
aperfeiçoar suas técnicas. Outro dado relevante é que das 6 competências consideradas mais importantes  parar o 
sucesso em vendas consultivas, a  maioria sendo 44% afirmaram ser a construção de relacionamentos a mais 
importante para tornar os clientes cada vez mais fiéis.Foi constatado que o novo perfil de vendedor para século XXI 
são aqueles que vão além das necessidades, planejam suas vendas, geram valor agregado, fazem feedback, 
fechamento, desenvolvem uma escuta eficaz, constroem relacionamentos duradouros, entre outros. Mas para que 
essas competências sejam uma realidade nas vidas desses profissionais é preciso desenvolver um programa de 
gestão de equipe de vendas para capacitação constante, qualificada e eficaz. 
 
Palavras-chave: Vendas Consultivas, Negociação e Competências 
 

 
 
 
 
 

EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

Melina Canuto Brandt Souza; Camila Oliveira Santos; Cleide Sette De Almeida  

 
 

O mundo está mais competitivo referente ao mercado de trabalho, desde o ciclo da evolução Industrial. A clientela 
esta mais exigente em relação aos bens e serviços. O empreendedor corporativo tem como papel criar ou 
aperfeiçoar algo, dedicando tempo, esforços, técnicas e conhecimentos para a aplicabilidade e concretização de 
um projeto. Assim transformando idéias abstratas em algo que possa ser efetuado com sucesso na sua realidade. 
Pesquisar os motivos pelos quais as pessoas buscam montar seu próprio negócio e como desenvolver o espírito 
empreendedor dentro de organizações. Específicos: Identificar como as empresas podem se tornar 
empreendedoras, desenvolvendo habilidades e competências de seus funcionários e principalmente os 
empresários; Relacionar a pesquisa de campo com a literatura; Mostrar que dentro de cada empresa existem 
estratégias empreendedoras.A pesquisa realizada foi de caráter bibliográfico, nos proporcionando o conhecimento 
adequado para o desenvolvimento do tema; aprimorando nossas idéias e conceitos.  Coletamos dados através de 
estudo de caso para explorar acontecimentos fundamentais para os significados de cresças, atitudes e valores de 
empresas empreendedoras.Identificou-se que para o empreendedor é fundamental que ele saiba aproveitar as 
oportunidades, sentir-se motivado, tenha criatividade, habilidades organizacionais e obtenha o perfil de liderança. 
Diante disto é possível concluir que o desafio de se tornar empreendedor é grande, pois é necessário transformar 
idéias e sonhos em novas realizações e aproveitar as oportunidades de mudanças de ambientes para criar e 
desenvolver novos negócios.O grande desafio do empreendedor é transformar idéias e sonhos em novas 
realizações, tornando o processo de empreender uma nova ferramenta de transformação corporativa. Por meio de 
pessoas e um ambiente propício, as organizações podem criar e desenvolver negócios inovadores. O 
empreendedorismo corporativo é, portanto, uma nova estratégia, capaz de criar novos negócios, instigando a 
renovação ou inovação dentro de uma organização. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo Corporativo 
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EMPREENDEDORISMO: COMPORTAMENTO E PERFIL DOS ALUNOS 
EMPREENDEDORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNASP 

Janderson Alves Da Silva; Daniel Andrade Da Silva; Laelton Souza De Almeida; Mercy Escalante 
Ludeña 

 
 
Estudos apontam a contribuição do empreendedorismo para o desenvolvimento regional. Em virtude disso, 
instituições de ensino e órgãos governamentais, em especial, promovem ações para o desenvolvimento do perfil 
empreendedor dos indivíduos. O presente trabalho propões estudar o perfil e o comportamento empreendedor dos 
alunos do curso de Administração do UNASP – Campus São Paulo/Brasil. Um instrumento de medição (já existente 
na literatura) o qual considera quatro fatores (tais como realização, poder, planejamento e inovação) foi utilizado 
para avaliar o dito perfil Objetivo geral: Analisar o perfil e comportamento empreendedor do aluno do curso de 
administração do UNASP/São Paulo. Identificar algumas das melhores praticas do perfil e comportamento 
empreendedor, com foco ao empreendedorismo universitário; Objetivos específicos: Identificar algumas das 
melhores praticas do perfil e comportamento empreendedor, com foco ao empreendedorismo 
universitário;Identificar os fatores críticos de comportamento e perfil empreendedor do aluno universitário, caso 
UNASP – São Paulo/Brasil; Identificar e avaliar em forma comparada instrumentos, modelos para avaliar perfil 
empreendedor, com foco ao empreendedorismo universitário.  A pesquisa quanto ao método foi Exploratória, e de 
caso. O resultado foi obtido através de pesquisa (survey) realizada junto aos mencionados alunos de administração 
durante o primeiro semestre de 2011.Os resultados sugerem que os empreendedores do curso de Administração 
do UNASP estão preparados em relação às dimensões realização e poder e precisam melhorar em planejamento e 
inovação. Identificou-se também que a contribuição do curso de Administração em relação ao empreendimento 
desses alunos foi avaliada como boa, em sua maioria.Encontramos com essa pesquisa alunos empreendedores 
cujo perfil são bons realizadores e usufruem do poder e liderança no seu empreendimento, mas que precisam 
melhorar em planejamento e inovação. Percebemos que a UNASP poderia usar como base as universidades que 
envolvem-se com spin-offs (universidade tecnológica), e assim ajudar os estudantes a desenvolverem seu perfil 
inovador. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Perfil empreendedor, Comportamento empreendedor 

 
 
 
 
 
 

FATORES QUE INFLUENCIAM A COMPRA IMPULSIVA EM MULHERES 

Karina Pereira De Souza; Karina Vicente Barbosa; Demétrius Saraiva Gomes  

 
 

A compra impulsiva tem sido um assunto bastante discutido ao redor do mundo estudos abordam desde a 
perspectiva médica, até estudos do comportamento do consumidor em Marketing. No entanto, é um assunto pouco 
explorado na área de Administração no Brasil. Os compradores impulsivos são aqueles que gastam mais dinheiro 
do que têm, dedicam demasiado tempo a magicar a compra de objetos que geralmente nunca vão utilizar para dar 
satisfação à sua compulsão. O objetivo da pesquisa foi analisar e entender os motivos que impulsionam a compra 
não planejada em mulheres em diversos segmentos, para que seja feita uma avaliação  deste tipo de 
comportamento.A pesquisa de campo foi feita através de um questionário com 10 questões, que apresentaram 
informações importantes para o estudo completo. Foram pesquisadas 50 mulheres de 18 a 55 anos, dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis do UNASP, independente de nível socioeconômico, estado civil, e se exerciam 
ou não atividade profissional. Este estudo foi de caráter exploratório, descritivo e de abordagem 
quantitativa.Identificamos através da pesquisa de campo e estudo bibliográfico, que a maioria das mulheres 
pesquisadas não são consideradas impulsivas, somente em duas questões foram constatados índices de 
impulsividade. Situações como stress, ansiedade e problemas afetivos, são alguns dos fatores que aumentam a 
impulsividade.Diante dos resultados obtidos concluímos que um pequeno percentual de mulheres apresentou 
comportamento impulsivo, não estando significativamente representado na nossa amostragem, sendo assim um 
dos fatores das mulheres não apresentarem alto nível de impulsividade se deve ao fato de terem maior instrução 
acadêmica, onde estas conhecem as ferramentas de Marketing e planejam melhor as suas compras. Sugerindo 
assim um estudo futuro dos fatores que impulsionam a compra impulsiva em mulheres situadas em diversos 
ambientes, analisando-as por faixa etária, estado civil, grau de instrução e nível socioeconômico. 
 
Palavras-chave: Impulsividade, Marketing, mulher, 
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GESTÃO DE ESTOQUES 

Daniel De Oliveira Rodrigues; Evandro Feijó Guimarães; Adamir Alberto 

       
 
A administração de materiais é uma função coordenadora responsável pelo planejamento e controle do fluxo de 
materiais, a partir do fornecedor, passando pela produção até o consumidor. Engloba a sequência de operações 
que tem seu início na identificação do fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, transporte interno e 
acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado 
e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor final.Assegurar o suprimento de materiais necessários ao 
funcionamento da organiza- ção:No tempo correto; Na quantidade necessária;Na qualidade requerida; Pelo melhor 
preço.O trabalho seguiu taxonomia proposta por Vergara (2009).Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso, 
ao mesmo tempo, bibliográfica e documental. Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois pretende 
expor os métodos de gestão de estoques atualmente utilizados.A gestão da administração de materiais, serviços e 
informações desde o fornecedor inicial até o consumidor final, constituem a essência da logística. Os objetivos dos 
departamentos de compras, de produção, de vendas e financeiro, deverão ser conciliados pela administração de 
controle de estoques, sem prejudicar a operacionalidade da empresa. Na definição da política de administração de 
materiais a ser seguida pela empresa, a escolha do modelo de estoque adequado é muito importante tanto para um 
eficiente atendimento ao cliente, como também na minimização de custos da organização.A administração de 
materiais juntamente com o controle de estoques é de suma importância para a empresa, sendo que se controla o 
desperdício, desvios, apuram-se valores para fins de análise, bem como, apura o demasiado investimento, o qual 
prejudica o capital de giro. Quanto maior é o investimento, também maior é a capacidade e a responsabilidade de 
cada setor da empresa. 
 
 
Palavras-chave: Administração Materiais Estoques 
 

 
 
 
 
 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE OS ARTIGOS DO 
ENANPAD 

Renata Paiva Tribst 

 
 
Projetos de todos os portes acompanham o homem há muito tempo. E com o objetivo de padronizar os conceitos 
de forma organizada, criaram-se instituições nas quais as empresas pudessem discutir e uniformizar os 
conhecimentos dessa área. Dentre essas instituições a mais famosa é o PMI.A amplitude sobre o estudo de 
projetos tem sido cada vez maior. Devido a essa grande demanda, muitos artigos, revistas e livros tem sido 
produzidos. Indo ao encontro desse cenário, o objetivo desse trabalho é avaliar o que o Enanpad apresentou sobre 
gestão de projetos nos últimos 10 anos identificando junto aos anais dos congressos do Enanpad a ocorrência de 
artigos sobre esse tema.A pesquisa foi exploratória, pois, não foi fez controle de variáveis e também não pretendeu 
descrever um fenômeno social de forma detalhada. A pesquisa se propõe a dar uma melhor compreensão dos 
trabalhos em Gestão de Projetos apresentados nos últimos 10 anos no Enanpad. A coleta de dados da pesquisa foi 
estritamente documental fazendo uma análise nos anais do Enanpad apresentados dos últimos 10 anos.Analisando 
os trabalhos apresentados no Enanpad durante os últimos dez anos a pesquisa identificou apenas 14 artigos com o 
tema Gestão de Projetos e dentre as nove áreas sugeridas pelo PMI, apenas risco, qualidade e custo foram 
abordadas. Além dessas, outras áreas foram abordadas dentro do contexto “Gestão de Projetos”. São elas: gestão 
estratégica, gestão ambiental, conhecimento, qualidade gerencial, órgãos públicos, TI e melhores práticas do 
PMBOK.A pesquisa mostrou que a quantidade de trabalhos sobre o tema gestão de projetos foi muito pequena 
comparado com a quantidade total de artigos apresentados. Entende-se também que o fato da pesquisa focar 
apenas o ENANPAD pode ter limitado o seu alcance na identificação dos trabalhos. Acredita-se que futuros estudos 
nessa área poderão buscar outros congressos e revistas científicas. 
 
Palavras-chave: Gestão de projetos, PMI, PMBOK, Enanpad 
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INOVAÇÃO NAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - MECANISMOS 
PROMOVIDOS PELO RH PARA INOVAÇÃO 

Rafael Amaral De Souza; Luana Cristiano Dos Santos 
 
 

As organizações vêm buscando alternativas para ampliarem seu campo de atuação e manterem-se no mercado 
globalizado, repleto de novas demandas e expectativas. Desafios passam a ser a palavra de ordem para as 
organizações e, também, para a área de Gestão de Pessoas ou de Recurso Humanos, da qual se espera uma 
ampliação de atuação de seus processos, no sentido de aperfeiçoá-los e focá-los nos resultados organizacionais. 
No que tange ainda a Recursos Humanos (RH), as organizações têm percebido que o grande diferencial 
competitivo não está concentrado em seu maquinário, em alta tecnologia ou em sua capacidade de expansão no 
mercado. As pessoas que as compõem passam a fazer toda a diferença e contribuem (ou não) para o alcance de 
seus objetivos estratégicos nas Empresas de Base Tecnológica.Conhecer como o RH promove a inovação em 
Empresas de Base Tecnológica no setor Químico Farmacêutico e que mecanismos são utilizados para manter o 
alto nível. Método qualitativo exploratório. Estudo de caso na Empresa Torrent.Segundo a analise deste trabalho 
percebemos vários mecanismos que, de acordo com Schumpeter (1934), define que a inovação no campo das 
pessoas é um fator essencial para a competitividade das organizações. De acordo com os mecanismos expostos 
neste trabalho encontraremos essas variáveis dentro da Torrent e de que forma esses mecanismos participam da 
inovação. Empoderamento,cultura, gestão do conhecimento,redes de inovação/inovação aberta, liderança e 
treinamento,estrutura organizacional e sistema de incentivos são ferramentas que contribuem para inovação. 
Identificamos que o papel do RH é primordial para o desenvolvimento das empresas, pois a influencia que exerce, 
deve ter a capacidade de desenvolver a sensibilidade necessária às práticas criativas e inovadoras nos 
colaboradores de uma organização. E, além disso, o RH auxilia na manutenção da estrutura que permite que a 
inovação não seja só criada, mas comunicada, aceita, testada e implementada. 
 
Palavras-chave: Inovação, mecanismo,recursos humano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO ESTRATÉGIA PARA FIDELIZAÇÃO 

DOS CLIENTES NO SEGMENTO DE CAIXILHOS SOB MEDIDA 

Thaís Dias Oliveira Costa; Jaqueline Santos Coelho Magalhães; Sheila Costa Ferreira;  
Eli Andrade Rocha Prates  

 
O mercado é bastante competitivo e as empresas precisam ser muito criativas para continuar tendo a preferência 
de seus clientes. Segundo Kotler e Armstrong (2007), o custo de atrair um novo cliente é cinco a dez vezes maior 
que o custo de manter um cliente atual satisfeito. Portanto, é de suma importância a empresa desenvolver 
estratégias para a obtenção de relacionamento com o cliente.Avaliar se as práticas adotadas pela empresa de 
caixilhos sob medida seguem as práticas de relacionamento firmadas na literatura pelos autores Kotler e Armstrong 
(2007), Las Casas (2008),  Madruga (2010) e Bogmann (2000)Constitui-se numa pesquisa quantitativa com 
análises qualitativas de um estudo de caso. Foram elaborados três questionários para os responsáveis da empresa, 
as  questões foram baseadas nas necessidades de interatividade entre a empresa e o cliente para mensurar a 
existência e grau de relacionamento,conforme é a abordagem do marketing de relacionamento.Os questionários 
respondidos pelos representantes da empresa pesquisada, mostraram algumas deficiências no que diz respeito ao 
relacionamento com o cliente. Houve algumas discrepâncias nas respostas dos pesquisados e a apresentação 
dessas questões se deu a partir de uma demonstração gráfica para proporcionar a melhor compreensão dos dados. 
O marketing de relacionamento é voltado às preferências dos consumidores, visando o relacionamento em longo 
prazo, visualizando a necessidade de fora para dentro da organização, tendo o planejamento a partir do cliente 
(MADRUGA, 2010).Conclui-se com os dados obtidos que, mesmo havendo eficiência por parte da empresa quanto 
a qualidade e execução de produtos e serviços prestados, há coisas importantes descritas por conceituados 
autores quanto ao relacionamento com o cliente, que a empresa por sua vez não vinha cumprindo de maneira 
satisfatória. Foi proposto à empresa que expandisse a comunicação na organização, que inserisse um banco de 
dados interativo, que criasse uma ouvidoria e que proporcionasse treinamentos especializados na organização. 
 
Palavras-chave: Relacionamento com o cliente, Fidelização, Retenção. 
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O PAPEL DO LÍDER FRENTE AO GRUPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO DE 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

Gabriela Bejo Américo 

 
 
Liderar não é uma tarefa simples, pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e 
compromisso, pois a organização é um ser vivo, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos. Este trabalho 
teve por objetivo analisar as práticas de liderança e a forma como isso interfere no trabalho das pessoas dentro de 
uma organização de engenharia ambiental. As fontes de informações foram coletadas por meio de uma entrevista 
de caráter qualitativo e quantitativo. A pesquisa foi realizada com 14 funcionários, incluindo uma entrevista 
semiestruturada com o gestor da empresa. A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2011, a entrevista e 
aplicação do teste foi realizado pelos pesquisadores, por meio de um questionário contendo 9 perguntas referentes 
ao tema. Os funcionários da empresa em questão em respostas ao questionário sentem-se plenamente satisfeitos 
com a liderança, pois os mesmos valorizam sua equipe e são prestativos as necessidades humanas de seus 
funcionários. Para eles a liderança exerce um papel importante para a empresa, apresentando características 
essenciais como: autodesenvolvimento, habilidades de comunicação e influência, automotivação e pensamento 
positivo, mantendo assim todas as pessoas envolvidas no processo tanto operacional quanto comportamental, a fim 
de que os resultados esperados possam ser atingidos com total sucesso. O gestor entrevistado da empresa de 
engenharia está consciente que os resultados só acontecem através das pessoas. Para ele, o capital humano não 
é apenas um belo discurso, mas a razão de ser da organização.Conclui-se então que a empresa estudada 
desenvolve as práticas de liderança, interferindo de maneira positiva no trabalho de seus funcionários mantendo - 
os altamente satisfeitos e produtivos, o que a torna uma empresa bem sucedida.Esse é o papel do líder, influenciar 
através de seu estilo de liderança os seus liderados a serem grandes vencedores induzindo-os em prol da visão, 
missão e valores da organização 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Motivação, Liderança e Criatividade. 

 
 
 
 
 

O PERFIL DOS EMPREENDEDORES NO EXTREMO SUL DA CIDADE DE 
 SÃO PAULO 

        Priscila Verli Atanázio 

 
 
O foco principal deste trabalho foi traçar o perfil dos pequenos empreendedores do extremo sul da cidade de São 
Paulo, e verificar se o resultado obtido condiz com a teoria já apresentada por outros autores e pesquisadores da 
área. O objetivo principal do trabalho foi analisar os fatores que levam determinados indivíduos a se tornarem 
empreendedores, verificando seus estilos, características, as necessidades e oportunidades de cada um, 
comparando o resultado com a teoria apresentada. A metodologia da pesquisa foi exploratória, bibliográfica e de 
campo, e a natureza dos dados obtidos foi quantitativa e qualitativa. Esses dados foram coletados de maneira 
participativa através de um questionário feito em forma de entrevista. Com os dados obtidos percebeu-se que, 
dentre os fatores que motivaram os entrevistados a empreender, ficaram evidentes os motivos devido à 
“necessidade”, e, também, os motivos devido à “oportunidade”, confirmando o resultado da pesquisa feita pelo 
SEBRAE (2004 e 2005) que mostra que em se tratando de necessidade, os principais motivos do 
empreendedorismo são a falta de emprego, a demissão e a necessidade de aumentar a renda. Já em se tratando 
de oportunidade, os motivos em evidência são o sonho, o incentivo de alguém e o aproveitamento de experiências 
adquiridas em cursos. Ou seja, o resultado apresentado neste trabalho condiz não só com a teoria, mas também 
com outras pesquisas já realizadas anteriormente. Observou-se os diferentes comportamentos relacionados ao 
ciclo de vida do empreendimento e à capacitação dos empreendedores. Estas diferenças devem ser observadas 
em programas de desenvolvimento de empreendedores. Reforça-se aqui a importância de instituições que 
ofereçam cursos para capacitação técnica e administrativa desses empreendedores que em sua maioria não 
possuem curso superior. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, empreendedor, necessidade, oportunidade. 
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O POTENCIAL DOS CLIENTES PERDIDOS 

Carlos Cesar De Lima; Wanderley Carneiro 

  
 
É muito comum ver os consumidores entrando e saindo dos supermercados sem estar carregando nenhuma sacola 
ou nenhum produto nas mãos. Os supermercados não têm como prática procurar saber o porquê dos clientes 
simplesmente sair da loja sem comprar nada.Entender o Porquê dos clientes que visitam lojas, não realizam 
compras embora alguma necessidade ou atrativo o fizesse entrar no estabelecimento. Entender a motivação e 
comportamento de compra do consumidor para saber como incentivar os clientes que entram e saem da loja sem 
comprar ou dizer nada a se tornar potenciais compradores. Fizemos um estudo dirigido aos clientes de 
supermercado usando como instrumentos a pesquisa exploratória observatória, entrevistas e pesquisa bibliográfica. 
Nas lojas de comércio varejista de alimentos, os gerentes trabalham intensivamente buscando excelência e assim 
aumentar as vendas e melhorar o desempenho do estabelecimento.A pesquisa de campo observatória e 
entrevistas apresentaram as seguintes informações: atendimento, exposição do produto, estacionamento, falta de 
preço no produto, filas e qualidade do produto são os principais motivos da não realização da compra. 
 
Palavras-chave: clientes, atendimento e vendas;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O VALOR DA IMAGEM DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Helana Samara Soares Santos; Tiago Oliveria Do Carmo; Verônica De Souza Domingos; 
Demétrius Saraiva Gomes 

 
 

A Responsabilidade Social Corporativa vem ganhando cada vez mais espaço a espírito de conscientização. De 
maneira que uma empresa socialmente responsável, além de atender seu ambiente externo passa a difundir seus 
valores por toda a cadeia no qual suas atividades estão inseridas qualificando e promovendo um clima 
organizacional favorável.Gerais: O objetivo geral desse trabalho versou a analisar de forma imparcial como as 
empresas podem impactar seus stakeholders por meio de Ações Sociais Corporativas. Específicos: Analisar o 
impacto das práticas de Responsabilidade Social nos clientes, funcionários e fornecedores; Envolver as normas da 
ISO e conceitos elaborados pelo instituto ETHOS de Responsabilidade Social nas práticas; Observar o impacto em 
relação á imagem da empresa.O questionário voltou-se para a forma qualitativa do processo; As perguntas 
voltaram-se para três cadeias envolvidas: 1°Clientes; 2°Funcionários; 3°Fornecedores. E de forma adicional, 
identificou-se como o processo com estes envolvidos pode trazer retorno Financeiro, Social e principalmente para a 
Imagem da empresa. Identificou-se através deste a preservação de uma boa imagem de marca e reputação, no 
engajamento e motivação de funcionários,  na preservação de recursos ambientais, no relacionamento com 
fornecedores, comunidade e governo, na redução de desigualdades sociais, na promoção de saúde e bem-estar. 
Este retorno também influencia outras tangentes como retorno financeiro e corporativo. O impacto da 
Responsabilidade Social revelou-se ampliar fronteiras. Hoje uma empresa que atua em todo mundo consegue 
impactar seus clientes e trazer retorno financeiro e social. Além disto, ultrapassa os limites corporativos e 
influenciam novos costumes em gerações. Fortalecer sua imagem e beneficiar-se disto é o principal aspecto 
positivo á investir-se neste campo. Atendendo de forma satisfatória as normas da ISO, parcerias e patrocínio com 
ETHOS, uma empresa hoje consegue atuar e estabelecer meios de impacto através da Responsabilidade Social. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Imagem; Progresso 
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS 
DE METALURGIA DE SÃO PAULO 

Renivaldo Silva Alves; Felipe Gonçalves; Wanderley Carneiro 

 
 

O propósito do trabalho é avaliar como as pequenas empresas do setor de metalurgia da periferia de São Paulo 
elaboram e executam seus planos de produção, conhecer seus horizontes de planejamento, e traçar um perfil dos 
seus administradores.O objetivo geral é saber como as pequenas empresas de metalurgia do Capão Redondo, 
elaboram seus planos mestres de produção. Os objetivos específicos são: Avaliar seus processos, suas 
ferramentas de comunicação entre gestores do setor produtivo e como são suas organizações.Pesquisa 
exploratória, com coletas de dados realizada por meio de entrevista com aplicação de questionário semi – 
estruturado, sendo este respondido pelos gestores da área de produção nas 20 principais empresas da 
região.Durante as etapas de preparação da pesquisa, primeiramente foi analisado o Planejamento e controle da 
produção-PCP, utilizados pelas empresas, sendo que este departamento, visa entender a rotina empregada na sua 
produção, horizontes de planejamento (curto, médio e longo prazo), freqüências de reuniões e as ferramentas 
utilizadas como formulários e prazos de produção.Apartir do estudo proposto neste artigo, foi possível traçar perfil 
das pequenas empresas de metalurgia, localizadas no distrito do Capão Redondo. Constatou-se que estas 
empresas, apresentam características de produção continua, outras apresentam problemas de comunicação, 
quebra de equipamentos e falta de software específicos que auxiliam na produção.Mas diante de tais 
considerações, observou-se que apesar de todos os problemas e informalidades nestas empresas, seus objetivos 
de produção são alcançados com sucesso.   
 
Palavras-chave: Pequenas Empresas; Planejamento e Controle da Produção. 
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ANÁLISE DO POTENCIAL ALELOPÁTICO DO EXTRATO FOLIAR DE CAMELLIA 
JAPONICA L. (THEACEAE) 

Alex Batista Dos Santos; Marco Aurélio Sivero Mayworm 

  
 

 
Camellia japonica L. é uma espécie originária do sudeste asiático, ocorrendo principalmente na China, Japão e 
Coréia. A espécie normalmente apresenta porte arbustivo, às vezes arbóreo, com folhas brilhantes coriáceas e 
denteadas. Muitas variedades são cultivadas em função da beleza de suas flores que variam do branco ao 
vermelho, apresentando grande potencial paisagístico.O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial alelopático 
(potencial fitotóxico) do extrato de folhas de Camellia japonica sobre a germinação e crescimento de sementes de 
alface (Lactuca sativa L.).Para tanto, folhas de C. japonica foram coletadas, fragmentadas e imersas em álcool 
etílico absoluto durante 28 dias, trocando-se o solvente a cada sete dias.  Os filtrados foram reunidos constituindo o 
extrato bruto que teve sua concentração reduzida a 1%. Os bioensaios de atividade alelopática foram 
desenvolvidos em triplicata, em placas de Petri com discos de papel filtro contendo 4 mL do extrato. Após 
eliminação do solvente, foram acrescentados 4 mL de água destilada e 20 aquênios de alface. Como controle foram 
utilizadas placas de Petri contendo discos de papel filtro com 4 mL de água destilada. As placas foram mantidas 
sob luz constante e temperatura ambiente, por sete dias.  Foram analisadas as taxas de germinação e o 
crescimento do eixo hipocótilo-radicular e cotilédones das plântulas de alface. 
 
Palavras-chave: alelopático, Camellia japonica, germinação 

 
 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, IN VITRO, DO EXTRATO 

OLEOSO DOS BULBOS DE ALHO (ALLIUM SATIVUM L.) 

Osana Souza De Queiroz Barroso; Dálet Castro Ferreira Oliveira; Josiane Cardoso;  
Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman  

       
 

O uso de plantas medicinais especialmente na América do Sul contribui significantemente para os cuidados básicos 
com a saúde. Para o tratamento de infecções comuns, muitas plantas são utilizadas no Brasil na forma de extrato 
bruto, infusões ou emplastos, sem nenhuma evidência científica de sua eficácia. Um exemplo disso é o uso de 
extrato de alho em óleo de oliva que é usado popularmente para tratamento de otites. Várias pesquisas vêm sendo 
desenvolvidas e direcionadas no descobrimento de novos agentes antimicrobianos provenientes de extratos de 
plantas e outros produtos naturais, para serem aplicados em produtos farmacêuticos e cosméticos.O objetivo deste 
estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana, in vitro, do extrato oleoso dos bulbos de alho (Allium sativum L.), frente 
a microorganismos causadores de infecções.O extrato foi submetido à avaliação da atividade antimicrobiana 
usando o método da difusão em ágar pela técnica do disco e técnica do poço com 10 µL e 100 µL de extrato oleoso 
de Allium sativum, respectivamente. O extrato oleoso foi obtido após o aquecimento do bulbo de alho em azeite de 
oliva durante 90 segundos, na concentração de 50g/dL. Foram estudas cepas padronizadas de bactérias 
Staphylococcus aureaus ATCC# 6538, Escherichia coli ATCC# 8739 e fungo Candida albicans ATCC#1023. Como 
controle negativo foi usado disco em branco e controle positivo disco comerciais contendo antimicrobianos: 
penicilina G 10 UI, amicacina 30 µg e miconazol 50 µg.Os resultados obtidos mostram que o extrato oleoso de 
Allium sativum, na concentração de 50g/dL não apresentou atividade antimicrobiana na técnica de disco, mas 
apresentou atividade antifúngica frente à Candida albicans pela técnica de poço.Estes resultados sugerem que o 
extrato oleoso de alho em azeite de oliva tem atividade antifúngica. 
 
Palavras-chave: Allium sativum; atividade antimicrobiana; extrato oleoso. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE TECIDO BRANQUIAL ROBALO PEVA 
(CENTROPOMUS PARALLELUS. ) 

Viviane Seba Sampaio; Antenor Aguiar Santos  

 

 

As brânquias formam um perfil altamente característico dos peixes e a sua presença tem efeito marcante sobre as 
características anatômicas e fisiológicas do animal. Elas atuam como interface seletiva entre o meio interno e o 
ambiente (meio externo). As brânquias são formadas por delicados filamentos que, além da respiração, tem função 
relacionada com trocas iônicas, osmoregulação, filtração e gustação.Assim, objetivou-se analisar os aspectos 
morfológicos de brânquias de Robalo Peva, Centropomus parallelus.Nesse estudo utilizou-se 4 animais que foram 
anestesiados com benzocaína 3%, sacrificados e fragmentos de brânquias retirados. Os fragmentos foram fixados 
em formol a 10%, processados segundo a técnica histológica padrão, incluídos em parafina, seccionados a 5 µm e 
corados em HE.Histologicamente as brânquias apresentam os arcos branquiais, os rastros, os filamentos 
branquiais e as regiões interlamelares revestidas por células epiteliais. Esse epitélio é estratificado e composto por 
diversos tipos celulares. Pode-se observar a cartilagem de onde partem os filamentos. Observa-se ainda a 
presença de lamelas secundárias que se formam a partir dos filamentos branquiais. Interposto entre as células 
epiteliais de revestimento, especialmente na região das lamelas branquiais secundárias, observa-se a presença de 
células de cloreto, células secretoras de muco e de “rodlet cells.Os aspectos morfológicos das brânquias do robalo 
peva são semelhantes aqueles de outros peixes teleósteos. 
 
Palavras-chave: morfologia, brânquias, robalo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TECIDO HEPÁTICA DE ROBALO PEVA 
(CENTROPOMUS PARALLELUS) 

Durail Ferreira Da Silva; Rodrigo Ferreira Silva; Antenor Aguiar Santos  

 

 

O fígado é um órgão central, com inúmeras funções vitais do metabolismo básico dos vertebrados, dentre as quais 
se inclui a capacidade de acumulação, biotransformação e excreção de compostos xenobioticos.O objetivo do 
presente trabalho foi caracterizar os aspectos morfológicos do tecido hepático de robalo peva (Centropomus 
parallelus).Para tanto, foram utilizados 3 animais provenientes de tanque-rede instalados no estuário lagunar de 
Cananéia, anestesiados com benzocaina 3%, sacrificados, retirado os fragmentos de fígado, fixados em formol, 
processados segundo a técnica histológica padrão, incluídos em parafina, seccionados a 5µm e corados em 
HE.Histologicamente o parênquima hepático apresenta hepatócitos arranjados em cordões que se limitam por 
sinusóides, revestidos por células de núcleos achatados. Morfologicamente os hepatocitos apresentam forma 
poligonal, com núcleo arredondado, cromatina frouxa e nucléolos evidentes. O citoplasma apresenta aspecto 
vacuolizado. Observa-se que o parênquima hepático apresenta uma esteatose acima do padrão normal em peixes. 
Nota-se a ainda a presença de pâncreas intra-hepáticos.De modo geral os aspectos morfológicos do parênquima 
hepático do robalo peva são semelhantes aqueles de outros peixes.  
 
Apoio: CNPq/UNASP/SP 
  
Palavras-chave: Histologia, Fígado, Peixe 
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CONHECIMENTOS SOBRE A ÁGUA DE LASTRO E SEUS SEDIMENTOS E AS 
MEDIDAS DE CONTROLE NACIONAL 

Silas Martins Dos Santos 

 
O comércio por navegação marinha pode ser considerado o negócio mais importante, com 95%, no mundo. A 
UNCTAD apresentou que 7,4 bilhões de toneladas mercadorias são transportados pelos oceanos. A água de lastro 
tem sido apontada como a principal forma de disseminação de espécies invasoras nos ecossistemas.Revisar 
trabalhos sobre água de lastro e seus sedimentos, identificando os maiores problemas desse processo, e as 
respostas nacionais para a problemática no transporte marítimo.Pesquisou-se em banco de dados de ONGs, 
Institutos de Pesquisas Ambientais, e trabalhos publicados na Rede de Computadores.As condições ambientais 
nos portos potencializam a adaptação dos organismos exóticos. Em 2001, um estudo comprovou a presença de 4,5 
milhões de bactérias por litro d’agua, e mais de 10% das amostras tinha o agente da cólera. Estudos feitos com 
espécies de Salmonella nos portos de Santos e Recife mostraram analogias às espécies patógenas. O mexilhão (L. 
fortunei), proveniente de lastro vem se espalhando rapidamente. Os Estados Unidos investiu milhões de dólares no 
controle do Mexilhão Zebra (Dreissena polympha) e a Água-viva Carnívora. Em 2000, o Brasil entrou no programa 
Globallast, que ajuda países no controle da água de lastro, mas foi em 2005 que implantou a NORMAM 20. Entre 
as normas criadas, destaca-se a obrigação de navios fazer o deslastro no a mais de 200 milhas da costa e padrões 
diferenciados para embarcações que entram na região amazônica.No presente trabalho foi possível perceber a 
complexidade que é lidar com a Água de Lastro. O Brasil não possui um banco de dados consistentes quanto às 
espécies nativas, tornando extenso e impreciso o trabalho de monitoramento de espécies exóticas. O deslastro 
oceânico continua sendo o método mais indicado visando custo/benefício. É necessário mais estudos para a 
criação de mecanismos que diminuam o potencial de sobrevivência dos organismos na água de lastro. 
 
Palavras-chave: lastro, água, bioinvasão 

 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 

CONSCIENTES EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Marcia Oliveira De Paula; Érika Fontanezzi Salgado; Vanessa Machado De Santana; 
Magaly Assumpção Di Pardi; Eloisa Alves De Andrade Santos 

 
 

As ações antrópicas têm provocado mudanças profundas no meio ambiente, que afetam a qualidade de vida da 
população. Considerando que a educação ambiental é um processo que favorece o desenvolvimento de valores e 
atitudes, estratégias de sensibilização são fundamentais para a formação de cidadãos conscientes que podem 
contribuir para reversão da degradação ambiental atuando nas comunidades onde estão inseridos.Desenvolver 
valores sócio-ambientais, através da implantação de estratégias e práticas educativas de sensibilização, para a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade do Centro Educacional Unificado (CEU) Feitiço da Vila, situado na 
Zona Sul de São Paulo.Foram realizadas estratégias de sensibilização ambiental para 230 alunos do CEU. Após a 
realização do levantamento do perfil do público-alvo, foram realizadas ações semanais, que abordaram um tema 
diferente a cada mês: impactos ambientais do solo, do ar e da água, aquecimento global, desmatamento, perda da 
biodiversidade e problemas do lixo. As atividades incluíram palestras, jogos, filmes, encenações, músicas e outras. 
Simultaneamente, oficinas na área de meio ambiente foram também oferecidas para professores e alunos de outras 
turmas do CEU e para a comunidade externa. O monitoramento e a avaliação do projeto foram realizados de forma 
qualitativa através de relatórios, anotações e observações.Observou-se que, antes do início do projeto, os alunos 
apresentavam algum conhecimento sobre os problemas ambientais da atualidade, porém este era superficial. Em 
todas as ações propostas os alunos participam ativamente, demonstrando muito interesse nos temas 
desenvolvidos. Após as intervenções constatou-se que o conhecimento dos alunos sobre os problemas ambientais 
foi aprimorado, além de já estarem realizando ações para ajudar na preservação do meio ambiente.As estratégias 
de sensibilização ambiental realizadas se mostraram eficientes em aumentar o conhecimento dos alunos e de suas 
famílias sobre os problemas ambientais, contribuindo para torná-los cidadãos conscientes e ativos na preservação 
do meio ambiente. 
 
Palavras-chave: meio ambiente, educação ambiental, escola, alunos 
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ESTUDO ESTRUTURAL DO BAÇO DO ROBALO PEVA CENTROPUMUS 
PARALLELUS (POEY,1860) 

Daniella Teles Braz Peixoto Sampaio; Antenor Dos Santos Aguiar; Maria José Tavares Ranzini   

 
 

O baço é o principal órgão linfoide em teleósteos. Este órgão participa da filtragem do sangue, exerce a função 
hemocaterética e de remoção e processamento de antígenos.O objetivo deste estudo foi caracterizar os aspectos 
morfológicos do baço do robalo peva, Centropomus parallelus.Neste trabalho foram utilizados cinco robalos 
provenientes do Laboratório Impacto Ambiental e Histopatologia do UNASP/SP. Os peixes foram alimentados 3 
vezes ao dia, com ração contendo 45% de proteína bruta. Após a captura os animais foram imediatamente 
anestesiados com benzocaína a 3%, sacrificados, os fragmentos do baço removidos e fixados em formol a 10%. Os 
fragmentos foram processados segundo a técnica histológica convencional e incluídos em parafina. Os fragmentos 
emblocados em parafina, seccionados a 5 µm e corados em H.E.Histologicamente o baço do robalo peva mostrou-
se revestido por uma cápsula constituída por células mesoteliais e por uma delgada camada de tecido fibroso de 
onde partem finas trabéculas que servem para conduzir os vasos e nervos para o interior do órgão. Observou-se 
que o estroma do baço é representado por uma rede de fibras e células reticulares, que sustentam o parênquima 
esplênico. O parênquima esplênico é constituído por polpa branca e polpa vermelha. A polpa branca é formada por 
um conjunto de células linfoides arranjadas ao longo de arteríolas. Já a polpa vermelha é constituída por sinusóides 
sanguíneos (seios venosos) que se ramificam e se espalham em todas as direções, separados uns dos outros por 
cordões celulares esplênicos representados, principalmente, por células reticulares (fibroblastos), leucócitos, 
eritrócitos e macrófagos. Observou-se ainda a presença de centro-melanomacrofágico de aspecto nodulares 
distribuídos, geralmente ao redor dos canais vasculares.De modo geral as características morfológicas do baço de 
robalo peva são semelhantes àquelas de outros teleósteos. Contudo concluiu-se que o presente trabalho foi de 
relevante participação para estudos sobre o sistema imune de teleósteos e principalmente para estudos sobre o 
Robalo peva Centropomus Parallelus. 
 
Palavras-chave: centros melano-macrófagos, baço, histologia, teleósteos. 

 
 
 
 
 
 

IMAGEM E AÇÃO NA BIOLOGIA: UM JOGO FACILITADOR DO PROCESSO DE 
ENSINO DAS BASES CITOLÓGICAS DA HERANÇA 

 
Elizabeth Cardoso De Sousa; Diane Almeida Silva; Maria Beatriz Amorim; Enios Carlos Duarte; Haller 

Elinar Stach Shunemann 

 
 
Aprender e relacionar o conteúdo de divisão celular com a genética e a evolução na escola, para os alunos de 
ensino médio, tem sido um grande desafio no decorrer dos anos. Uma forma prática e interessante de aprendizado 
desse tópico seria por atividades lúdicas, como por exemplo, jogos educativos. Esses jogos se caracterizam como 
uma importante e viável alternativa para auxiliar o aprendizado por favorecer a construção do conhecimento do 
aluno. A prática demonstrada é uma opção didática que fornece aos estudantes uma associação mais ampla das 
bases citológicas da herança. O objetivo deste trabalho foi elaborar um jogo didático sobre divisão celular, que sirva 
de apoio para o professor em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem. O jogo “Imagem & Ação na 
Biologia” é um jogo de cartas e tabuleiro, baseado no jogo comercial “Imagem & Ação”. Antes da aplicação do jogo 
com um grupo de 156 alunos do Ensino Médio de uma escola estadual, elaboraram-se atividades para a introdução 
do assunto: mitose e meiose. Um estudo dirigido feito em casa, uma aula expositiva dialogada, um pré-teste. Em 
seguida o jogo foi aplicado e, após isso, os alunos fizeram o pós-teste.para verificar a importância do jogo no 
ensino do tema, foi comparado os resultados do pré-teste com os do pós-teste. Verificou-se que 50% dos alunos 
obtiveram notas melhores no pós-teste, 29% obtiveram notas iguais e 21% notas inferiores. Esses resultados 
mostraram que o jogo “Imagem & Ação na Biologia” melhorou o aprendizado do tema. Conclui-se que o jogo 
“Imagem & Ação na Biologia” foi uma ferramenta útil no ensino do tema: Divisão celular, aliando o lúdico ao 
cognitivo, a utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a 
motivação interna típica do lúdico. 
 
Palavras-chave: Divisão celular, jogo didático, ensino de biologia. 
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INOVAÇÃO NO ENSINO DE HISTOLOGIA: UM RECURSO DIGITAL ALTERNATIVO 
PARA A BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

Rodrigo Ferreira Silva; Bruna Andrade Aguiar; João Paulo Almeida; Antenor Aguiar Santos; 
Cristina Zukowsky Tavares  

 
 

O aprendizado de microscopia no Ensino Médio se constitui em constante desafio para estudantes e docentes 
interessados em processos mais ativos de ensino e aprendizagem.  Segundo Buttow e Cancino (2008), os 
estudantes não são estimulados a desenvolver novos conceitos, bem como competências e habilidades de 
observação analítica. É perceptível que uma didática tradicional, torna o ensino desinteressante e 
descontextualizado do dia-a-dia do aluno. Imprimem-se, dessa forma, conceitos que não fazem sentido para o 
estudante.No intuito de estimular e propiciar uma nova ferramenta didática, o presente trabalho teve como objetivo 
desenvolver um atlas digital para aprendizagem de histologia, no qual alunos e professores poderão interagir de 
forma ativa e crítica com imagens e animações claras e objetivas sobre o estudo dos tecidos.A produção do 
software foi por meio da linguagem Web. Para o levantamento de imagens foram utilizados aparelhos 
microscópicos, lâminas histológicas diversas, câmera fotográfica e computadores para a aquisição e edição de 
fotos de lâminas, a revisão bibliográfica foi elaborada a partir de um recorte de livros didáticos e artigos científicos 
relacionados ao assunto em questão.O programa possui uma interface simples, com menus titulados, quando 
acessado o menu desejado, será aberta toda a fundamentação  teórica  e questionamentos  sobre a temática 
escolhida, como o funcionamento do tecido e sua composição, além de conter fotos evidenciando estruturas que os 
compõem.Concluímos que a ferramenta proposta poderá subsidiar o processo ensino aprendizagem bem como 
instigar a realização de novas investigações. 
 
Palavras-chave: Atlas virtual, Histologia, Ensino de biologia, Ensino médio. 

 
 
 
 

 

 

 

KIT DIDÁTICO AUXILIAR PARA PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

Helena Luisa De Arruda Milani; Adriana Xavier Viana; Kênya Alecrins Da Silva; Eliane Esteves 

 
 

Ao longo das últimas décadas o ensino sofreu modificações deslocando o eixo da questão pedagógica dos 
aspectos absolutamente lógicos para aspectos psicológicos e substituindo objetivos puramente informativos para 
objetivos também formativos valorizando a participação ativa do estudante no processo de ensino aprendizagem. 
Freqüentemente, ao trabalhar os conteúdos, os educadores deparam-se com frágeis instrumentos de trabalho, o 
que pode gerar dependência ao uso do livro didático, assim a prática de transmissão, repetição e memorização de 
termos e conceitos ainda se mantém como principal estratégia de aula estimulando a passividade dos estudantes. 
A utilização de atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem é uma alternativa divertida e instrutiva de 
promover a construção do conhecimento junto com os alunos. Este trabalho teve por objetivo elaborar um kit com 
materiais alternativos, para auxiliar o docente no processo de ensino aprendizagem da disciplina de biologia no 
ensino médio. O método adotado a fim de atingir o objetivo desse trabalho foi de pesquisa descritiva onde se 
observa, registra, analisa e co-relaciona fatos ou fenômenos, sem que haja manipulação de experimentos. Com 
base na literatura referente a metodologias lúdicas e correlacionando com a teoria das inteligências múltiplas 
desenvolveu-se um kit de sugestões composto por jogos, vídeos e simulações, sendo trabalhados 8 temas de 
acordo com a proposta a Proposta Curricular do Estado de São Paulo – Biologia Ensino Médio. Consideramos que 
a assimilação e a aprendizagem de conhecimentos, de forma eficaz, são facilitadas quando o conteúdo é exposto 
em forma aparente de atividade lúdica, pois o entusiasmo e interesse dos alunos são estimulados quando recebem 
a proposta de aprender de uma forma divertida e interativa, proporcionando um melhor aprendizado. Essa atividade 
inserida no cotidiano dos estudantes irá produzir uma significação muito mais profunda em todos os segmentos de 
sua vida. 
 
Palavras-chave: atividades lúdicas;ensino-aprendizagem; kit didatico. 
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O BLOG COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA 

Noemi De Britto Barreto; Cristina Zukowsky Tavares  

 

A gênese dessa pesquisa se baseou nos dilemas vividos nos estágios pela discente-pesquisadora em escolas de 
ensino básico na zona sul da cidade de São Paulo em que as aulas de Ciências e Biologia assumem um papel 
secundário no currículo escolar e muitas vezes são consideradas pouco atrativas pelos alunos. Cientes do 
interesse e identificação dos estudantes com os recursos tecnológicos e sua utilização de forma ativa e colaborativa 
é que propusemos essa investigação.O objetivo foi apresentar e discutir o uso do blog como uma ferramenta que 
subsidiasse o ensino e aprendizagem nessa área.Optamos por uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa 
em que os instrumentos de coleta de dados foram revistas científicas eletrônicas, revistas de cunho pedagógico-
informativo, livros, teses e blogs na internet, classificando os mesmos de acordo com o público alvo: ensino 
fundamental e médio.Constatamos um grande volume de blogs referentes às disciplinas de Ciências e Biologia. Há 
blogs de autoria individual no qual o docente disponibiliza materiais como vídeos, links para download; outros que 
são feitos por alunos e fazem parte da avaliação dos mesmos e outros ainda nos quais são disponibilizadas 
somente aulas práticas. Em contrapartida, o recorte de artigos publicados em revistas científicas que puderam ser 
encontrados e consultados foi escasso.Os resultados obtidos apontam o blog como um ambiente que propicia a 
informação,reflexão, escrita e a colaboração, e quando bem utilizado provoca alterações de comportamento tanto 
no professor quanto nos alunos levando-os a uma melhor aprendizagem.Os estudos também apontam que essa 
ferramenta desenvolve a criatividade e o trabalho em equipe.Concluímos que o blog tem se consolidado como um 
recurso didático eficaz, e há necessidade de empreendermos novas investigações sobre o uso do blog nas aulas 
de Ciências e Biologia tendo em vista a construção do conhecimento de forma crítica e criativa. 
 
Palavras-chave: Blog;Ensino de Ciências e Biologia;Ferramentas pedagógicas Virtuais 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: AÇÕES ANTROPOLÓGICAS E SEUS EFEITOS 
NA BIODIVERSIDADE 

Aline Pereira; Vanessa Maria Raimundo; Antenor Aguiar Santos 

 
 
 
O crescimento de áreas urbanas nas últimas décadas tem sido responsável pelo aumento da pressão das 
atividades antropológicas sobre o meio ambiente, em todo o planeta refletindo a questão vemos que praticamente 
todos os ecossistemas sofrem com atividades humanas, como por exemplo, contaminação dos ambientes 
aquáticos, desmatamentos, contaminação de lençol freático e introdução de espécies exóticas emissão de gases 
que resultando na diminuição da diversidade de habitats. O presente trabalho objetivou fazer um levantamento 
bibliográfico sobre os impactos ambientais causados pelo humano na biodiversidade e avaliar se tais impactos 
podem estar relacionados a desaparecimento de espécies. Como técnica utilizou-se leitura direcionada e reflexiva, 
seleção de textos de interesse e analises de artigos. Para a obtenção dos artigos utilizou-se o banco de dados 
SCIELO. Utilizaram-se livros e periódicos do acervo da biblioteca central do Centro Universitários Adventista de 
São Paulo para consultas. A análise dos dados mostra-nos que ações antropológicas no meio estão associadas a 
modificações do cenário biológico e geográfico do nosso planeta esgotando de forma relevante as reservas de 
diversos tipos de recursos naturais, provocando uma diminuição substancial da biodiversidade. O levantamento 
feito, sugere uma maior reflexão sobre o assunto proposto, para o desenvolvimento de ações que busque 
compatibilizar atividades humanas com a preservação da vida em todas suas formas de expressão. 
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS NO ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
DE SANTO AMARO 

Kênya Alecrins Da Silva 

  

Hoje sabemos que a compreensão dos conceitos básicos, essencial para o conhecimento de novas tecnologias, 
pode ser facilitada pela inserção de recursos didáticos no processo ensino aprendizagem, e o jogo didático 
caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para auxiliar em tais processos por favorecer a construção 
do conhecimento ao aluno.Baseado nesta constatação, a proposta desenvolvida neste relato teve por objetivo 
elaborar e confeccionar jogos  didáticos que auxiliem na compreensão do conteúdo de Citologia, bem como  
verificar a eficiência do aprendizado através da aplicação dos mesmos.A utilização de atividades lúdicas focalizou 
alunos do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Alberto Conte, situada em Santo Amaro na grande São 
Paulo. Foram desenvolvidos dois jogos, pelos alunos graduandos de licenciatura em Ciências Biológicas do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo, baseando-se na literatura referente a jogos didáticos, sendo um “Jogo da 
Memória” e o outro “Descubra-me”, abrangendo conhecimentos sobre padrões celulares, organelas e funções 
celulares. A utilização dos jogos foi acompanha pela aplicação de pré e pós-testes, visando obter dados sobre o 
conhecimento teórico dos alunos antes e após a intervenção lúdica, assim como avaliar a aceitação dos mesmos, 
por alunos e professor. 
Palavras-chave: Jogo, Aprendizagem, Biologia, Escola Pública. 
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AMBIENTE INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA WEB 

Bruno Borges Da Silva 

 
 
Um IDE - Ambiente Integrado de Desenvolvimento reúne um conjunto de ferramentas de apoio ao desenvolvimento 
de software, sempre com o objetivo de agilizar este processo, aumentando a produtividade e diminuindo potenciais 
erros de lógica e compilação. O objetivo principal desse trabalho é a construção de um Web IDE denominada 
Ícarus, que ofereça suporte ao desenvolvimento e a manutenção de aplicações escritas para linguagens como 
JavaScript, PHP, CSS e XML, além de oferecer um ambiente colaborativo de desenvolvimento. A principal 
característica do sistema desenvolvido é a versatilidade e mobilidade no processo de desenvolvimento de software 
através dos recursos da Web, permitindo o desenvolvimento e manutenção de aplicações a partir de qualquer 
computador com acesso à rede internet.A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse ambiente foram 
estudos comparativos de soluções já desenvolvidas, como Eclipse e o Netbeans, seguido da pesquisa e utilização 
de tecnologias como HTML, Javascript, Ajax e PHP para a construção do software, aliando conceitos de 
usabilidade e de melhor experiência do usuário. Os resultados obtidos no desenvolvimento do projeto foram 
satisfatórios e o sistema mostrou ser totalmente viável para o desenvolvimento e manutenção de aplicações. Como 
trabalhos futuros os seguintes aspectos serão considerados: suporte a linguagens compiladas como Java; recursos 
visuais para adicionar objetos facilitando a construção de páginas em HTML e JavaScript; proteção de código 
através de um controlador de versão; melhor visualização e depuração de erros gerados. 
 
Palavras-chave: IDE, editor, web, ícarus 

 
 
 

 
 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ITIL V3 GERENCIAMENTO DE SERVIÇO TI 

Tiago Henrique Da Silva 

 
 
Ao longo do tempo a evolução da T.I (Tecnologia Informática) elevou vários benefícios ao mundo tecnológico. 
Tanto hardware quanto software tiveram mudanças ao longo de três décadas. Durante esse tempo foi possível 
chegar a sistemas operacionais, computadores pessoais, redes, realidade virtual, computadores portáteis e 
internet. Sendo a internet uma das mais revolucionarias tecnologias nesse período. As empresas cresceram e se 
tornaram competitivas e T.I (tecnologia informática) tornou-se uma ferramenta essencial. Vendo essa necessidade 
é necessário alinhar todas essas informações para único objetivo. As melhores praticas T.I tornar possível a junção 
aplicando a metodologia ITIL. Objetivo: Demostrar uma compreensão da terminologia, da estrutura e dos conceitos 
básicos da ITIL. Implementação do conceito ITIL em uma ferramenta de gerenciamento TI.Conclusão: Utilizando 
uma metodologia ITIL fica evidente que os resultados retornam à melhoria dos processos entre área de TI. A TI 
passar a pensar cada vez mais em linguagem de negócio. Existe um controle maior utilizando uma ferramenta de 
gerenciamento com os conceitos do ITIL. É possível monitorar e medi desempenho melhorando a eficiência do 
custo da entrega de Serviços de TI.  Contribui com aumento de produtividade e lucro para Empresas. Obs: Os 
resultados obtidos já foram enviados parcialmente. 
 
Palavras-chave: ITIL. 
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ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A USABILIDADE DO MOODLE SOB A PERSPECTIVA 
DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DO UNASP 

Júlio Aloizio Sobral De Souza; Cleverton Ferreira Borba 

 
 

Hoje em dia a internet está presente em quase todas as tarefas do ser humano, e na educação não é diferente. 
Hoje, várias instituições de ensino utilizam-se dessa tecnologia para criarem uma extensão virtual da mesma, para 
o ensino a distância. São criadas ferramentas que possibilitam, tanto o aluno como o professor não estarem 
fisicamente presentes em um ambiente formal de ensino.Esse trabalho é um estudo empírico sobre como os alunos 
do ensino superior do UNASP campus SP, tem reagido a ferramenta adotada pela instituição, o Moodle (UNASP 
VIRTUAL).A pesquisa está sendo realizada através dos e-mails dos alunos cadastrados e também de forma 
escrita..Espera-se que, este trabalho contribua para a melhoria do ambiente com base nos dados coletados. 
 
Palavras-chave: Moodle Estudo Empírico 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

GEOCODIFICAÇÃO E GEOLOCALIZAÇÃO EXATA COMO CRITÉRIOS PARA 
INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE LOCAL SEARCH 

ENGINES 

Vinicius Barros Peixoto; Glauco Todesco 

 
 

Algoritmos de classificação de resultados de pesquisas, desde 1993, são otimizados, tornando os resultados 
exibidos por consultas realizadas em índices que armazenam grande massa de conteúdo da web cada vez mais 
relevantes. No entanto, apesar da notável evolução de mecanismos de pesquisas e seus critérios de classificação, 
o recurso de pesquisas locais poderia apresentar mais eficiência, devido à baixa qualidade dos resultados 
atualmente exibidos. O objetivo do trabalho é apresentar o processo de desenvolvimento de um mecanismo de 
pesquisa local com a presença de critérios locais em toda a sua anatomia – rastreamento, indexação e 
classificação de resultados de pesquisa – e os resultados obtidos com as alterações estruturais implementadas no 
mecanismo de pesquisa. A metodologia abordada para o desenvolvimento do trabalho foi: integração da API de 
Geocodificação do Google Maps no processo de rastreamento e indexação de resultados; classificação de dados 
consultados pela fórmula de Haversine, que calcula a distância entre dois pontos de uma esfera; integração das 
APIs de Geocodificação e Mapas do Google Maps na interface de consulta de dados.Os resultados obtidos 
superaram as expectativas, quanto à qualidade dos resultados de pesquisas. Ao lado, comparação dos primeiros 
resultados de pesquisa para a consulta "academias próximas à avenida paulista" entre o mecanismo de pesquisa 
desenvolvido (LSE) e o Google Places Search (GLSE): Academia Studio Metacorpus, Av. Paulista, 1.499 (LSE) e 
Centro Cultural Casa das Rosas; Av. Paulista, 37 (GLSE); Academia Massagem Oriental Terapêutica Pamplona, R. 
Pamplona, 300 (LSE) e Livraria Cultura, Av. Paulista, 2.073 (GLSE); Il Ballo Academia de Danca Ltda, Alameda Itu, 
167 (LSE) e Sesc Paulista, Av. Paulista (GLSE).A consolidação de informações locais fragmentadas e um algoritmo 
de classificação de resultados por critérios de geocodificação e geolocalização exata integrados são fatores 
determinante para a evolução qualitativa dos resultados de pesquisas locais. 
 
Palavras-chave: search engine, local search, haversine, geocodificação 
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INTEGRANDO CMS PARA EAD 

Wesney De Oliveira; Cleverton Ferreira Borba  

 
 

O Joomla é um excelênte software para administração de conteúdo, com uma vasta biblioteca de aplicativos que 
permitem a fácil customização de websites, além de contar com uma ativa comunidade, que oferece suporte 
técnico aos novatos.  Já o Moodle é o melhor software para o ensino a distância, disponível no mercado, porém ele 
não possui os requisitos básicos, necessários à um website.Os principais objetivos são: Login único que permite ao 
usuário navegar entre o Joomla e o Moodle;Um único registro de usuário para ambos os sistemas;Exibição do 
conteúdo do Moodle no frontend do Joomla;Administração de matrículas através do backend do 
Joomla.Sincronização de perfil dos usuários entre Joomla e o Moodle com suporte ao Jomsocial e Community 
Builder.Módulo de diretório para exibição de cursos e professores.Ferramenta de e-commerce que permite a venda 
de cursos através do Virtuemart e Tienda.Integração a partir de compartilhamentos de banco de dadosintegração 
total com possibilidade de expanção para outros cmsdos mais simples até os mais completos cms sao capases de 
traser resultados surpreendentes e soluções inovadoras. 
 
 
Palavras-chave: CMS, Joomla, Moodle 

 
 
 
 
 

 

 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SUPORTADAS PELO 
MICROSOFT TEAM FOUDATION SERVER 

Bruno De Oliveira Lima; Andre Marcos Silva  

        
 

Com o aumento das exigências quanto a qualidade dos produtos de software em todos os níveis, as empresas de 
desenvolvimento de software estão cada vez mais preocupadas com métodos para melhorar o trabalho sem perder 
o foco na qualidade, segurança e satisfação do cliente. Visando estas necessidades foram criadas ao longo dos 
anos diversas metodologias e técnicas de processos por exemplo, o Capability Maturity Model Integration – CMMI, 
um modelo focado na formalidade; e o Agile Software Development, um modelo caracterizado por propostas de 
boas práticas que tem como princípio minimizar a burocracia e a complexidade do trabalho. Como ferramental de 
apoio a Microsoft criou o Microsoft Solution Framework for CMMI e o Microsoft Solution Framework for Agile 
Software Development.Este trabalho é um estudo de caso comparativo entre dois principais vértices entre os 
principais modelos de desenvolvimento existentes: Ágil e CMMI, ambos considerando o Microsoft Team Foundation 
como artefato de apoio às atividades de desenvolvimento.Estudo de materiais técnicos da área. Inspeção por 
observação de um ambiente de desenvolvimento de software real. Desenvolvimento de um protótipo para análise 
prática das características de cada modelo.Este trabalho permitiu concluir que predizer que um modelo é melhor 
que outro consittui uma tarefa impossível. São inúmeras as peculiaridades e necessidades de cada metodologia. A 
definição do modelo adequado depende de diversas variáveis envolvidas, e por este motivo, por muito tempo, 
ainda, ambas metodologias vão coexistir.Além das discrepantes diferenças entre as metodologias, a plataforma 
Team Foundation dá total apoio para a implantação destes dois modelos de desenvolvimento: apoiando restrições, 
controlando regras, facilitando a produtividade e preescrevendo etapas; isto tudo em um único ambiente integrado, 
intuitivo e de fácil manipulação por diferentes perfis de profissionais envolvidos com desenvolvimento de um 
sistema. 
 
 
Palavras-chave: Ágil, CMMi, Team Foundation Server e Desenvolvimento de Software. 
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RECONHECIMENTO DE GESTOS DE MÃO BASEADO EM VISÃO 
COMPUTACIONAL 

Thiago Milhomens Soares 

  
 

Nos dias de hoje, com metodologias existentes capazes de reconhecer gestos de mãos a partir de imagens em 
tempo real, torna-se possível criar sistemas que interajam diretamente com o usuário sem ao menos ter algum tipo 
de dispositivo atrelado ao corpo capaz de auxiliá-lo neste sentido.Objetivo A visão computacional é a área que 
estuda esses métodos e técnicas pelas quais o computador pode ser capaz de interpretar imagens.Metodologia 
Isso ocorre após a captura da imagem quando há a eliminação do fundo através da segmentação e filtragem pela 
cor da pele.Resultado O tempo de resposta é um fator importantíssimo a ser levado em consideração, todavia, foi 
construído um mecanismo de reconhecimento baseado em contornos, isso proporciona velocidade em tempo real 
de execução.ConclusãoA cada quadro de imagem a posição e outros atributos da mão são rastreados, com isso os 
gestos da mão são utilizados para simular algumas funções presentes em mouses. 
 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, Interação Humano Computador, Reconhecimento de Gestos. 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS: FERRAMENTA EFICAZ NA GESTÃO DE 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS – ESTUDO DE CASO 

Ione Priscila Da Silva; Rony Petson Santana De Souza 

  
 

O presente estudo descreverá um estudo de caso, tendo o cenário atual uma empresa prestadora de serviços de 
transportes, localizada em São Paulo. Atualmente, as empresas enfrentam grandes desafios com relação à 
sobrevivência, devido a enorme concorrência e a conjuntura econômica, por isso torna-se indispensável uma 
gestão eficiente de seus custos.A partir de uma análise ambiental da empresa, o presente trabalho tem por objetivo 
desenvolver uma análise de custos dos serviços prestados pela empresa. Apresentando os benefícios trazidos para 
a organização, através do controle de seus custos, mostrando caminhos para sanar as falhas e a colaborar com 
futuras negociações e tomada de decisões da empresa.A metodologia da pesquisa tem a finalidade de atingir os 
objetivos discriminados neste projeto. Sendo utilizados a abordagem qualitativa, exploratória e estudo de caso, 
onde serão analisados o histórico da empresa, suas características administrativas e o controle de seus custos na 
prestação de seus serviços.Através dos levantamentos e análises dos dados fornecidos pela empresa, percebe-se 
que o fato desta ter optado por fazer leasing de seus veículos, veio a impactar e comprometer fortemente seus 
custos fixos, pois as parcelas de valor alto incluindo taxas e juros sacrificam as suas disponibilidades e receitas 
auferidas. Percebe-se que é fundamental que a empresa, invista em profissionais qualificados, que façam suas 
vendas aumentar, como também em um profissional da área de custos, que poderá melhorar seus procedimentos 
operacionais e administrativos, implicando na redução de custos. Conclui-se que a atividade exercida pela Ertec 
Remoções Industriais, conta com baixa concorrência, em contrapartida, foi apurado que a empresa optou por 
investir em equipamentos e máquinas de alto custo, sendo que até o presente momento, um ano e meio após o 
início de suas atividades, a demanda de serviços não contemplou as suas expectativas, e isso tem prejudicado o 
seu desenvolvimento. 

 
 
 

Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Contabilidade Gerencial; Análise de Custos. 
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PRINCIPAIS FATORES DETERMINANTES DA OBESIDADE INFANTIL 

Samuel Limeira Da Silva Ribeiro 
  

 
Por estar entre as dez principais causas de risco de morte no mundo, o sobrepeso e a obesidade são temas que 
precisam de bastante atenção para estudos e trabalhos cientificos. No caso especifico das crianças, a relação da 
obesidade com os fatores ambientais, socioeconômicos, hábitos sedentários e alimentares são muito importantes 
para que se determinem causas e se proponham intervenções efetivas para a prevenção e o combaet desta 
patologia.Analisar a influência que os fatores socioeconômicos, alimentares e sedentarismo exercem sobre o 
desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade infantil, e apontar como eles se relacionam entre si.Foi feita uma 
revisão de literatura, com busca nas bases Scielo, Efdeportes, Google acadêmico, Cev e Lilacs, utilizando os 
descritores "obesidade", "obesidade infantil" e "fatores determinantes".De acordo com o encontrado na literatura, 
determinados fatores que levam à obesidade, em modo geral, têm influência sobre o outro. O nivel socioeconômico 
interfere na disponibilidade ao acesso de determibados alimentos, bem como pode tambem estar associado a 
determinados padrões de hábitos sedentários.Conclui-se que os fatores socioeconômicos, os hábitos alimentares e 
o sedentarismo são importantes determinantes para o surgimento do sobrepeso e a obesidade infantil e geralmente 
possuem influente relação entre si. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Crianças; Educação Física. 

 
 
 
 

VIDA E SAÚDE - IMAGENS E TEXTOS QUE CONSTRUÍRAM UM IDEAL DE 
SAÚDE E HIGIENE: 1951 A 1960 

Grace Kelly Da Costa Mesquita 
 

 
A revista Vida e Saúde começou a circular no Brasil em 1938, com a intenção de transmitir orientações e estimular 
hábitos saudáveis. A higienização e eugenia faziam parte do discurso daquele período e as práticas nesse sentido 
eram grandemente estimuladas. Este trabalho analisou a revista durante a década de 1950, levando em conta as 
imagens, as matérias, as diferentes sessões da revista, as capas e as propagandas.O objetivo deste trabalho foi 
analisar como a educação do corpo esteve presente durante a década de 1950 nesse periódico.Como fontes desse 
estudo foram analisadas todas as edições desde janeiro de 1951 a dezembro de 1960 da revista Vida e Saúde, 
publicada pela Casa Publicadora Brasileira. O método utilizado para tanto foi o da pesquisa bibliográfica e 
documental.As imagens e textos analisados apontam para uma educação do corpo, sujeito às imposições da 
higiene, da limpeza, da prevenção e, muitas vezes, das práticas de submissão, prescrevendo que a vida junto à 
natureza seria um princípio para um viver saudável e que os cuidados com os bebês e as crianças seriam 
fundamentais para se alcançar o progresso de uma sociedade mais civilizada e mais saudável.Pode-se concluir 
que a revista Vida e Saúde em suas cento e vinte edições semanais, durante a década de 1950, pôde mostrar a 
devida importância do viver saudável. Mostrou-se ser um periódico com foco na saúde, sem a intenção de 
marketing e propagandas. Havia bem mais conteúdos do que divulgações de produtos. Os escritores eram pessoas 
especializadas que possuíam o intuito de melhora de vida para a população. A linguagem apesar de popular tinha a 
capacidade de transmitir ricos conhecimentos. Esse periódico foi de grande importância para a sociedade da 
época, pois através de imagens, e palavras transmitia um ideal de saúde e higiene. 

 
Palavras-chave: Higiene, Saúde, Alimentação, Mulher, Atividade Física, Crianças, Doenças. 
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A RELAÇÃO ENTRE ENFERMEIRO-PACIENTE  E OS ASPECTOS ÉTICOS E 
LEGAIS REFERENTES AO SIGILO 

Carla Dos Santos Oliveira 
   

 
A profissão de enfermagem se caracteriza por estar intimamente ligada ao cuidado com o paciente. Esta 
aproximação acaba por gerar um elo de confiança entre o paciente e o seu cuidador, que muitas vezes revela 
informações sigilosas que podem acarretar implicações negativas, prejudicando sua convivência em sociedade e 
consigo mesmo.Dentre as diversas infrações éticas no exercício do cuidar, merece destaque a questão da quebra 
do sigilo profissional, por se tratar de uma conduta desrespeitosa e abusiva do profissional para com seu paciente. 
O objetivo deste artigo é conhecer a dinâmica do processo ético que é julgado no Conselho Regional de 
Enfermagem, em quais leis e normatizações se baseia e quais as modalidades previstas de penas aplicadas aos 
profissionais.Trata-se de uma pesquisa documental, de caráter qualitativo e exploratório, a ser desenvolvida através 
da utilização de artigos científicos das principais bases de dados (Bireme, Lilacs, Scielo, etc), bem como as leis 
brasileiras que direcionam e estabelecem condutas relativas aos crimes cometidos nas profissões de saúde. 
 
Palavras-chave: “Sigilo profissional” Processo ético” “ Penalidades” 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEITAMENTO MATERNO: O IMPACTO DO DESMAME PRECOCE NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Marta Fabiana De Moura 
 

 
O aleitamento materno exclusivo é considerado essencial para a criança até os seis meses de vida, por conter 
todos os ingredientes necessários, salve exceções. A  introdução de alimentos, água e do leite de vaca precoce 
podem causar um impacto no desenvolvimento da criança, pois podem estar contaminados e causar diarréias e a 
exposição precoce ao leite de vaca pode causar alergias. O aleitamento materno tem como benefícios menor risco 
de mortalidade no primeiro ano de vida; menor risco de adquirir infecções tais como diarréia, pneumonia, infecção 
urinária e de ouvido; menos doenças alérgicas e auto-imunes, como eczema, bronquite e diabetes; menos 
problemas ortodônticos, ortopédicos, faciais, dentais e fonoaudiológicos; melhor desenvolvimento neuro-psico-
motor, emocional e em testes de inteligência; melhor resposta a vacinações e capacidade de combater doenças 
mais rapidamente; menor risco de desenvolver doenças crônicas como hipertensão e obesidade.Analisar a 
importância do aleitamento materno, no desenvolvimento da criança e o impacto causado pelo desmame precoce 
Levantar as principais causas do desmame precoce Identificar o impacto causado pelo desmame precoce no 
desenvolvimento infantil. Este estudo de carater bibliografico foi realizado através de literatura publicada com o 
auxílio de livros, cadernos, manuais, protocolos e Ministério da Saúde todos voltados para importância do 
aleitamento materno exclusivo.Apesar de toda a importância que o aleitamento materno esclusivo possui ainda está 
longe de ser o recomendado pelo Ministério da Saúde e OMS.Contudo o aleitamento materno exclusivo é 
considerado necessário para criança até seis meses de idade por conter todas as propriedades necessárias para 
essa idade, a introdução de alimentos ou até mesmo água pode causar alergias, diarréias ou outras complicações 
desnecessárias, levando a criança então a sofrer danos no seu desenvolvimento. 
 
 
Palavras-chave: Desmame Precoce – Aleitamento Materno –Desenvolvimento Infantil 

 
 
 
 
 
 
 



 
XIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 32 

ANÁLISE ATUAL DO TREINAMENTO CONTÍNUO PARA ENFERMEIROS 
OBSTETRAS 

Célia Mena Bacarim Da Silva  
        

 
Os enfermeiros obstetras assumem múltiplas funções: controle de material para os serviços de enfermagem e 
médico, coordenação do centro obstétrico, supervisão de enfermagem e assistência integral nos quatro períodos do 
parto. Precisam ter conhecimento técnico-científico para tomada de decisões pertinentes ao diagnóstico materno-
infantil. Por isto o treinamento precisa ser contínuo e dinâmico na vida dos enfermeiros obstetras. Entender a 
importância do treinamento contínuo para os enfermeiros; Descrever as atribuições do enfermeiro obstetra e 
normatização do local de trabalho; Discutir sobre a efetividade do treinamento para superação das dificuldades 
vivenciadas pelos enfermeiros obstetras. Pesquisa bibliográfica realizada em 2011; estudado livros, artigos e 
periódicos em português, utilizado bases de dados Scielo, Bireme, site do COFEN e Ministério da Sáude, total de 
50 referências. Após levantamento desses artigos foi feita leitura destacando-se pontos chaves, que atendiam os 
objetivos do estudo e organizados em capítulos.  O desafio da educação continuada é estimular o desenvolvimento 
da consciência nos profissionais sobre sua responsabilidade no processo permanente de capacitação. O 
enfermeiro obstetra precisa estar preparado para administrar o tempo, liderar a equipe com sabedoria e segurança, 
desenvolver bom relacionamento interpessoal, manter controle emocional, ter competência clínica e gerencial, 
rapidez para tomada de decisões e ter conhecimento de toda a rotina do setor, protocolos e condutas em cada 
situação. Ou seja, é uma gama de complexidade muito extensa, para a qual as instituições de ensino por si só não 
preparam o profissional na amplitude e particularidades necessária. Por isto a necessidade das unidades de saúde 
oferecerem treinamentos contínuos para os enfermeiros obstetras a fim de estarem preparados para os desafios de 
sua função e assim alcançarem a excelência na assistência de enfermagem materno-infantil. 
  
 
Palavras-chave: Educação continuada; enfermeiros obstetras; atribuições. 

 
 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO COMPARTILHADO REALIZADO POR ENFERMEIROS E 
PROFISSIONAIS DO NASF: LIMITES E POSSIBILIDADES. 

Bruna Aparecida Barbosa De Moraes 

  
 
O mundo passa por uma fase de transição epidemiológica e consequentemente a população sofre com a 
sobrecarga de doenças tornando a assistência em saúde cada vez mais complexa. Para atender esta 
complexidade tem-se buscado novas tecnologias para o atendimento de saúde. Atualmente o trabalho 
multidisciplinar tem maior efeito sobre a condição de saúde das pessoas que dele usufruem por unir diversos 
saberes e conceitos obtendo maior possibilidade de respostas e, portanto maior eficácia na assistência de saúde do 
que um único olhar sobre o processo-saúde doença. O atendimento compartilhado é uma modalidade utilizada no 
PSF que promove a integração entre o membro da equipe de Saúde da Família e um profissional do NASF com 
formação específica e direcionada ao problema identificado. Pesquisar a eficácia destas tecnologias inovadoras 
tem se mostrado necessário na contemporaneidade.São objetivos: identificar a percepção dos enfermeiros sobre o 
atendimento compartilhado com os profissionais do NASF; caracterizar os limites e possibilidades encontradas 
pelos enfermeiros no atendimento compartilhado com o NASF; propor competências necessárias à formação de 
enfermeiros para o atendimento na modalidade compartilhada.Trata-se de uma pesquisa social e qualitativa 
baseada no Materialismo Histórico Dialético e teve como campo de pesquisa 05 UBS sob contrato de gestão da 
OS-Santa Catarina localizadas na microrregião de Cidade Ademar, município de São Paulo. Os sujeitos de 
pesquisa foram enfermeiros que desenvolvem o atendimento compartilhado. Os dados foram coletadas por meio de 
entrevistas semi-estruturadas e gravadas até a saturação dos discursos. 
Palavras-chave: Atendimento Compartilhado, PSF, Competências. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL E MORFOLÓGICA EM RATOS COM LESÃO 
RENAL AGUDA INDUZIDA POR GENTAMICINA 

Renan Davi De Araújo Melo; Luciana Aparecida Reis 

 
 

A lesão renal aguda (LRA) é uma doença comum causada por algumas etiologias, incluindo varias nefrotoxinas 
como a gentamicina (G). A principal característica da lesão renal induzida pela G é a necrose tubular aguda (NTA), 
aumento do número de túbulos proximais lesados e medidas séricas de creatinina, uréia, FENa e FEK elevados.O 
objetivo deste estudo foi realizar uma análise bioquímica e morfológica em ratos Wistar machos com LRA induzida 
por G.Ratos Wistar machos foram colocados em gaiolas metabólicas (GM) para coletas de urina 24 horas antes do 
início do tratamento com a G. Em seguida, os animais foram anestesiados para coletas de sangue do plexo-orbital. 
Após, os animais receberam G (40mg/Kg/peso, ip, diariamente) ou água (CTL) durante 10, 11, 12, 15 ou 20 dias. 
No final do tratamento com G ou água, os ratos foram colocados em gaiolas metabólicas para a coleta de urina 24 
horas. Seguidamente, foram coletadas amostras de sangue para análise da creatinina (Cr), uréia (U), FENa e FEK. 
Ao final do protocolo, os animais foram sacrificados e anestesiados, os rins foram retirados de todos os grupos para 
análise morfológica.Foi observado que a Cr, U, FENa e a  FEK aumentaram em todos os tempos do tratamento 
com G quando comparados aos respectivos CTL, (p<0,05).  Os grupos G15 ou G20 dias apresentaram uma 
importante nefrotoxicidade caracterizada para o aumento da análise bioquímica e morfológica. 
Surpreendentemente, o grupo G10 dias não apresentou NTA, entretanto as medidas bioquímicas foram 
significativamente elevadas.Esses resultados sugerem que a G é um antibiótico capaz de causar a LRA observada 
pela perda da capacidade de filtração glomerular renal, perda da reabsorção tubular, bem como, pela presença de 
túbulos proximais corticais lesados. Esse efeito parece ser tempo dependente. Por fim, a NTA só aparece 
tardiamente ao efeito nefrotóxico desta droga. 
 
Palavras-chave: Gentamicina, Túbulos Proximais, Necrose Tubular Aguda e Lesão Renal Aguda 
 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS 

Marluce Baldow Lima 

 
 

A adolescência é uma faze espacial na vida humana que desperta interesses em diversos segmentos da 
sociedade, tendo em vista ser um processo de mudança anatômica, fisiológica, emocional e comportamental que 
interfere na formação da personalidade.*Descrever as informações que adolescentes do nível médio possuem 
sobre os métodos contraceptivos disponíveis na atualidade; Verificar os métodos contraceptivos conhecidos por 
alunos do nível médio de uma escola particular do Município de São Paulo; Descobrir quais métodos contraceptivos 
são utilizados por alunos do ensino médio de ambos os sexos; Averiguar se os alunos que usam e os que ainda 
não precisam usar um método contraceptivo conhecem a indicação correta de cada método.Foi solicitado a 
autorização dos responsáveis para a participação dos adolescentes na pesquisa, onde foi deixado claro que não 
haveria nenhuma identificação do aluno sobre suas respostas, e que a participação seria voluntária e que poderia 
desistir a qualquer momento, sem ter custo algum pata o adolescente e para os responsáveis.Em andamento...Em 
andamento... 
 
 
 
Palavras-chave: Métodos Contraceptivos; Saúde do Adolescente; Ensino médio 
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CONHECIMENTO DE MULHERES ATENDIDAS NA POLICLÍNICA DO UNASP 
SOBRE O PAPANICOLAOU E SUA IMPORTÂNCIA 

Nayra Fernandes Da Costa; Leonardo Melo De Farias; Vivian Inácio Zorzim  

 
 

O exame citopatológico de Papanicolaou é um método simples que permite detectar alterações da cérvice uterina, 
a partir de células descamadas do epitélio e se constitui até hoje, o método mais indicado para o rastreamento do 
câncer de colo uterino por ser um exame rápido e indolor, de fácil execução, realizado em nível ambulatorial, de 
baixo custo, que tem se mostrado efetivo e eficiente para aplicação coletiva.Descrever o conhecimento sobre o 
exame de papanicolaou entre mulheres que freqüentam o consultório de enfermagem da policlínica do UNASP-
SP.Estudo do tipo quantitativo, a amostra será por conveniência em mulheres que realizam o exame de 
Papanicolaou, os dados serão coletados durante o período de espera pela realização do exame, em local 
reservado. Será utilizado como instrumento de pesquisa um questionário para identificar o conhecimento e 
importância do exame.Dos resultados obtidos, 50% das mulheres afirmam que este exame serve para detectar 
lesões no colo do útero e vagina, enquanto que 5% afirmam que serve para confirmar gravidez, 38% que quem 
deve fazer o exame são mulheres com vida sexual de qualquer idade, enquanto 8% mulheres virgens, 41% 
acreditam que o exame deve ser realizado após a primeira relação sexual, 58% acreditam que o exame deve ser 
realizado 1 vez por ano, 38% das mulheres afirmam que para realizar o exame não podem estar menstruadas, e 
32% ter tido relações nos últimos 2 dias, 30% das mulheres afirmam que na opinião delas algumas mulheres não 
realizam o Papanicolaou por vergonha e 21% delas, por falta de conhecimento delas afirmam já ter deixado de 
realizar o exame por vergonha.Conclui-se que grande parte das mulheres tem um bom conhecimento sobre o 
exame de papanicolaou e sua importância. Isso as leva a prevenir-se realizando este exame, proporcionando assim 
maior qualidade de vida para as mesmas. 
 
 
Palavras-chave: Papanicolaou, conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENFERMAGEM E ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

Carina Alves Queiroz; Maria Dyrce Meira  

 
 

Quando se fala em qualidade em saúde não podemos deixar de lembrar, de Florence Nightingale que implantou o 
primeiro modelo de melhoria de qualidade em saúde e este tema vem sendo tratado dede o século XX nos EUA 
que avaliava regularmente a qualidade dos cuidados ao paciente hospitalizado. E os programas de verificação da 
qualidade dos serviços prestados aos pacientes hospitalizados, melhoram a cada ano e temos como padrão a 
acreditação hospitalar que é realizado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) que tem como foco 
principal a melhoria continua da assistência a saúde.Verificar como ocorre o processo de acreditação e a influencia 
e a qualidade nos serviços de enfermagem, segundo a literatura.Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a 
acreditação hospitalar e a enfermagem em artigos originais de pesquisa e teses ou dissertações. Os critérios de 
inclusão foram: ser artigo de pesquisa e não de revisão, publicados de 1999 até 2011 e que utilizassem os 
instrumentos de análise da acreditação hospitalar. A coleta de dados foi de junho a outubro de 2011.Em 
andamentoEm andamento 
 
 
Palavras-chave: qualidade em saúde, enfermagem, acreditação, hospital. 
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ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS RESULTADOS DA ESTRATÉGIA 
“TERAPIA DO RISO” EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

Cindy Doll Schmidt 

  
 

Este projeto delimita-se por desenvolver um estudo sobre a terapia do riso, tendo como objetivo descrever as 
atividades desenvolvidas pelo grupo Hospitalhaços em unidades de pediatria de um hospital e relatar a percepção 
deles sobre as reações emocionais resultantes da terapia do riso que podem interferir no estado geral de crianças 
hospitalizadas.Apreender a percepção dos Hospitalhaços e de enfermeiros que trabalham em unidades de 
pediatria, onde estes profissionais atuam, sobre os resultados relacionados ao estresse após submissão a terapia 
do riso em crianças hospitalizadas.Pesquisa de abordagem qualitativa, tipo descritivo exploratória. Será na unidade 
de pediatria do Hospital Estadual de Sumaré/SP, que é uma instituição pública de porte médio, referência na 
região. Serão convidados a participar todos os profissionais da equipe de enfermagem que atuam no cuidado das 
crianças submetidas à terapia do riso nas unidades de pediatria do hospital mencionado. Este estudo contará 
também com a participação de membros do grupo Hospitalhaços.A equipe de enfermagem e os Hospitalhaços 
possuem um olhar parecido sobre o resultado da terapia do riso.A terapia do riso é bem sucedida e todos em sua 
volta percebem os bons efeitos. 
 
Palavras-chave: terapia do riso, Hospitalhaços, pediatria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

FITOTERAPIA NO SUS - UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Jéssica Pereira Nascimento; Giselly Da Silva Brasil; Dyrce Meire  

 
 

Fitoterapia é a prática do uso de plantas ou suas partes com a finalidade terapêutica (Fetrow & Ávila, 2000).O poder 
curativo das plantas é tão antigo quanto o aparecimento da espécie humana na terra. Desde cedo as primeiras 
civilizações perceberam que algumas plantas continham, em suas essências, princípios ativos os quais ao serem 
experimentados no combate às doenças revelaram empiricamente seu poder curativo. (Badke, Budó, et al., 
2011).As pesquisas científicas envolvendo estudo de plantas iniciaram na tentativa de comprovar a identidade 
botânica, composição química e ação farmacológica das drogas vegetais, agrupando aquelas de efeito semelhante. 
Essas pesquisas buscaram determinar as estruturas químicas envolvidas, a reprodução das estruturas 
quimicamente ativas, e a promoção de modificações estruturais. Esses estudos possibilitaram a proposição de 
maior atividade terapêutica, junto aos requisitos de qualidade e ausência de toxicidade (Miguel et al., 
2000).Conhecer a produção científica sobre a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema de Único 
de Saúde Brasileiro.Específico:Descrever aspectos positivos sobre o uso dos fitoterápicos como medicina 
alternativa.Identificar dificuldades do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS.Tipo de Estudo: Trata-se de 
uma pesquisa de revisão bibliográfica. Material e método: As buscas se darão em bases de dados virtuais em 
“Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde” (LILACS) e “Scientific Eletronic Library Online” 
(SciELO). As palavras chaves utilizadas serão: plantas medicinais, fitoterapia, medicina popular, terapias 
alternativas, fitoterápicos, Sistema Único de Saúde, politicas públicas e farmácias vivas.Critérios de inclusão: Serão 
utilizados publicações que abordem a temática de plantas medicinais e fitoterapia, experiências que relatam o 
emprego de fitoterápicos no SUS, políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos, publicações em 
português.Critérios de exclusão: Publicações que não forem na língua portuguesa e não tratarem do tema SUS. 
Projeto em andamento, pronto para a data de apresentação solicitada.Projeto em andamento.Pronto para data de 
apresentação. 
 
 
Palavras-chave: As palavras chaves utilizadas serão: plantas medicinais, fitoterapia, medicina popular, terapias 
alternativas, fitoterápicos, Sistema Único de Saúde, politicas públicas e farmácias vivas 
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GRUPO DE GESTANTES: REFLEXOS NA AMAMENTAÇÃO 

Karen Helena Martins Weck; Sonátia Reis Almeida Oliveira; Vivian Inácio Zorzim  

 
 

O grupo de gestantes é um ambiente micro, e dinâmico, que objetiva a promoção da saúde integral individual-
coletiva das gestantes, mediada pelas interações que nele ocorrem. Ele desenvolve e orienta mulheres gestantes e 
puérperas sobre a assistência no período gestacional e aleitamento materno.O objetivo da pesquisa foi descrever o 
impacto das orientações recebidas em grupo psico-profilático na gestação, sobre a amamentação, e as 
contribuições dessas para o aleitamento materno.Pesquisa exploratória, quantitativa, descritiva, com 34 puérperas 
que participaram do grupo de gestantes de uma ONG na região sul de São Paulo capital, entre agosto de 2010 a 
agosto de 2011. AS puérperas foram entrevistadas em seus lares, após assinatura do TCLE.Os formulários foram 
analisados e os dados agrupados, mostrando que 34% das puérperas têm entre 18 e 19 anos, 29% estudaram até 
a 8ª série. 50% são donas de casa, tendo entre 1 e 2 filhos (70%), 53% não amamentaram os filhos anteriores. As 
orientações sobre a amamentação foram recebidas principalmente no pré-natal, maternidade e em grupos da 
comunidade. Um achado importante da pesquisa foi que 68% das puérperas amamentou na sala de parto, 76% 
estão amamentando no momento e 73% participaram de todas as aulas do grupo de gestantes. A maioria das 
participantes não apresentou nenhuma dificuldade ao amamentar.Conclui-se que o grupo de gestantes contribui 
para promover o aleitamento materno e o não desmame precoce. Os resultados mostram que 68% das gestantes 
que participaram do grupo de gestantes amamentaram na primeira hora de vida, 12% amamentaram 
exclusivamente até 6 meses de vida do recém-nascido e 76% estão amamentando no momento. Mais estudos 
devem ser realizados para comprovar a relação entre o grupo da comunidade e o sucesso da amamentação. 
 
 
Palavras-chave: Amamentação, Grupo de gestantes, Gestantes, Puérperas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFLUÊNCIA DA RELIGIOSIDADE NA COLETA DO PAPANICOLAU 

Iara Da Conceição Félix 

  
  

 
O câncer de colo de útero é um problema de saúde pública que afeta as mulheres, no mundo todo. Seu diagnóstico 
é feito através da coleta do Papanicolau onde são examinadas as células coletadas do orifício externo do colo e 
canal endocervical. Apenas 15% da população feminina acima de 20 anos realiza este teste. A vergonha, o medo 
da realização do exame e dificuldades para marcar consulta são citados como os principais fatores para a não 
realização do exame. Hoje 86% da população são católicos e evangélicos. Baseado nisto surge o interesse em 
saber se a religião adotada é um fator que influência as mulheres a realizar o exame.O objetivo desta pesquisa é 
conhecer e descrever se a religião influência as mulheres a realizarem ou não a coleta do Papanicolau.Esta 
pesquisa tem caráter descritivo com abordagem quantitativa. Realizou-se a coleta de dados com mulheres entre 25 
a 77 anos que são afiliadas a uma instituição religiosa. Os dados foram coletados a partir de um questionário 
anônimo composto com perguntas fechadas. Fizeram parte deste estudo 55 mulheres. 
 
Palavras-chave: Papanicolau, religiosidade, influência 
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O SONO E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE 

Giseli Storche Bittencourt Carvalho 

  
  

 
O sono é necessário para manutenção da vida. Existem fatores biológicos e fisiológicos que ocorrem somente 
durante o sono.O ser humano requer em media 8 horas de sono num período de 24 horas.Uma noite mal dormida 
pode ter efeitos adversos sobre as atividades diárias do individuo. A qualidade de vida está diretamente relacionada 
com a qualidade do sono. Uma interferindo diretamente sobre a outra. A falta de sono esta diretamente vinculada a 
acidentes em diversas áreas de trabalho.1. Estudar as fases do sono e os principais processos fisiológicos 
associados.2. Identificar os problemas de saúde a curto e longo prazo ocasionado pela falta do sono.3. Propor 
1hábitos saudáveis que favoreçam um sono reparador.Para a realização desta pesquisa optou-se por desenvolver 
uma revisão bibliográfica do tipo descritiva, a fim de reunir, observar e descrever os conceitos e orientações de 
especialistas sobre este tema publicados em revistas acadêmicas e de saúde. O levantamento bibliográfico foi 
realizado através da consulta a banco de dados virtuais de revistas da área de saúde. 
  
 
Palavras-chave: “sono”, “repercussões do sono na saúde”, “fases do sono” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIAS SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO 
UTERINO 

Arlena Santos Silva Brandão; Miriam De Souza Santos; Jonathas De Oliveira Santos; Víviam Inácio 
Zorzim 

 
 

O câncer do colo do útero é o segundo tumor mais frequente na população feminina, perdendo apenas para do 
câncer de mama, sendo a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. A detecção precoce do 
câncer do colo do útero é realizado através do Papanicolaou, sendo este método mais eficaz para detectar lesões 
pré-cursoras da doença em estágios iniciais, antes mesmo do aparecimento dos sintomas.O objetivo principal deste 
trabalho foi descrever a percepção das alunas do Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP a respeito 
do exame preventivo do câncer do colo uterino.Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, realizada entre as 
alunas graduandas do UNASP, com amostra total de 160 universitárias. Foi utilizado um formulário construído com 
base em revisão bibliográfica, com 16 variáveis (sócio econômicas, percepção e prática quanto à prevenção do 
câncer do colo do útero).Ao entrevistar os sujeitos da pesquisa quanto ao principal vírus causador do câncer do 
colo do útero a maioria das respostas (62%) foi o Papilomavirus Humano (HPV), enquanto que (38%) responderam 
outros tipos de vírus, (64%) afirmaram relação sexual sem camisinha como principal forma de transmissão, 
enquanto que (36%) afirmaram outras causas como; falta de higiene intima e transmissão hereditária sendo a 
principal forma de contágio; (40%) afirmaram realizar o exame Papanicolaou e (60%) relataram não realizar o 
exame. Destas, percebe-se que (49%) das graduandas não possuem parceiros fixos e (51%) possuem, e que 
(40%) fez o preventivo, (60%) não fez.Segundo os resultados (38%) da amostra desconhece o HPV como principal 
vírus causador do câncer do colo do útero. Podemos observar que a maioria das universitárias sabe o que é o 
exame e como prevenir, ao tempo que um número considerável de universitárias com vida sexualmente ativa não 
realizam o exame. 
 
 
Palavras-chave: Universitárias, câncer do colo uterino, percepção 
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ANALISE COMPARATIVA DAS MANOBRAS DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR E 
BREATH EM PACINETES COM LESÃO PULMONAR AGUDA 

Fernanda Augusta De Oliveira; Graciele Vieira De Carvalho; Juciara Ferreira De Souza;  
Kelly Cristiani Tavolaro 

 
 
Pacientes submetidos à cirurgias com necessidade de anestesia geral sofrem complicações respiratórias que 
prejudicam toda a mecânica pulmonar, ventilação e oxigenação.Comparar a eficácia das técnicas de Breath 
Stacking (BS) e Manobra de Recrutamento Alveolar (RA) na mecânica pulmonar e troca gasosa em pacientes com 
LPAQuinze pacientes foram colocados prospectivamente e receberam dois tratamentos com intervalo de um dia 
entre eles. Após serem submetidos às manobras de higiene brônquica convencionais, receberam as técnicas de BS 
e RA de acordo com a randomização. Foram analisadas as medidas de complacência pulmonar e resistência de 
vias aéreas antes e após a aplicação de ambas as técnicas. Foram coletadas gasometrias arteriais pré e pós 
técnicas para avaliar a oxigenação e a troca gasosa.Ambos os grupos apresentaram aumento significativo da Cst 
após a aplicação das técnicas: grupo BS (p=0,021) e RA (p= 0,03), quando comparados os grupos após a 
aplicação das técnicas (p=0,0012). A Cdyn também aumentou para ambos os grupos: BS (p=0,22) e RA (p=0,074), 
entre os grupos (p=0,11). A Rwa diminuiu para ambos os grupos: BS (p=0,91) e  RA (0,82), entre os grupos p=0,39. 
A PaO2 aumentou para ambos os grupos: BS (p=0,013) e RA (p=0,04), entre os grupos p=0,073. A A-a diminuiu 
para ambos os grupos: BS (p=0,025) e RA (p=0,03), entre os grupos p=0,81. Embora tenha sido observado, em 
média, um maior aumento da PaO2 após a aplicação da técnica de Breath Stacking e melhores resultados na 
mecânica pulmonar e troca gasosa após a aplicação da técnica de Recrutamento Alveolar, as técnicas de Breath 
Stacking e Recrutamento Alveolar mostraram-se eficazes na melhora da mecânica pulmonar e da troca gasosa em 
pacientes com LPA. 
 
Palavras-chave: Recrutamento alveolar e Breath Staking em pacientes com Lesão  Pulmonar Aguda    
 
 
 

 
 
 

ÁNALISE DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA ACNE 
VULGAR COM O USO DA ARGILA CINZA 

Évelin Souza Rodrigues 

 
 
A acne vulgar é uma enfermidade inflamatória da unidade pilossebácea da pele, caracterizada inicialmente pela 
presença de um cômedo ou “cravo”. É ocasionada pela obstrução do orifício de saída da unidade pilossebácea com 
acúmulo de secreções, restos celulares e algumas vezes ácaro: o dermodex folicolorum. Devido efeitos colaterais, 
o tratamento natural é atualmente bastante procurado. A geoterapia consiste na aplicação de argila nas partes 
afetadas do organismo com objetivo terapêutico, a argila composta de silicato de alumínio, promovendo a ação 
absorvente, cicatrizante, secativa e anti-séptica. Objetivo: Verificar se existe melhora da acne por meio do uso da 
argila cinza e melhora da qualidade de vida. Materiais e métodos: Estudo prospectivo controlado, com 11 pacientes, 
que foram submetidos á18 sessões de argila cinza aplicadas na face durante 30 minutos duas vezes por semana. 
Avaliação foi realizada por três avaliadores cegos e constitui-se de um protocolo que avaliou a pele, o grau da acne, 
o aspecto da pele e a coloração, documentadas por fotografias, onde estas foram colocadas tarjas para garantir o 
anonimato dos voluntários. Resultados: De 25 pacientes recrutados apenas 11 prosseguiram o estudo, onde 
responderam um questionário de qualidade de vida em dermatologia (DLQL) antes e após o tratamento com argila 
cinza. A média dos escores do DLQL antes do tratamento foi de 20,81 ± 4,18. A média do escore DLQL após o 
tratamento foi de 5,18 ± 2,20. A média do índice de melhora do escore DLQL foi de 15,63 ± 5,62. Ao compararmos 
os escores DLQL antes e após o tratamento, constatamos uma importante diminuição dos valores (p<0,0001). A 
avaliação da melhora da acne foi realizada por três avaliadores cegos, por meio de fotografias tiradas antes e após 
o tratamento com argila cinza. Foi utilizada uma escala de 0 a 10, onde 0 indica que a pele estava mais acometida 
pela acne vulgar  e 10 que a pele estava mais saúdavel. A média do primeiro avaliador antes do tratamento foi de 
6,09 ± 1,56 e a média após tratamento foi de 7,63 ± 1,29. A média do segundo avaliador antes do tratamento foi de 
5,36 ± 1, 77 e após tratamento foi de 7 ± 1,20. A média do terceiro avaliador antes do tratamento foi de 5,72 ± 1,54 
e após tratamento foi de 7 ± 1,12. A média total dada pelas notas dos avaliadores cegos antes do tratamento foi de 
5,72 ± 1,6 e após o tratamento foi de 7,21 ± 1,2. Ao compararmos as notas de antes e após tratamento com uso de 
argila cinza, podemos observar que a diferença foi estatisticamente significante com o p<0,0001, usando o teste t 
para dados pareados com ajuda do sistema computacional GraphPad Instat.Conclusão: Conclui-se que argila cinza 
foi eficaz na melhora da acne vulgar e da qualidade de vida dos pacientes, propiciando um melhor bem-estar físico 
e psicológico. Embora o resultado se dê a aplicações contínuas, podendo ser utilizada duas ou mais vezes na 
semana para um melhor resultado. 
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AVALIAÇÃO DE CONDUTA TERAPÊUTICA EM PACIENTE COM TCE GRAVE 

Milena Dias Vieira; Dirce Venuto 

 
 

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é conceituado como qualquer agressão que acarreta lesão anatômica ou 
comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo.O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
conduta terapêutica de escolha dos profissionais de saúde envolvidos com o atendimento ao paciente com TCE 
grave.Foram distribuídos 40 questionários, com sete perguntas objetivas entre médicos e fisioterapeutas, atuantes 
na Unidade de Terapia Intensiva do referido Hospital, sendo esta Unidade hospitalar referência no atendimento à 
pacientes vítimas de trauma, abordando as principais condutas terapêuticas para pacientes com TCE.Quando 
questionados quanto ao modo e modalidade ventilatória 77% utilizam o modo PCV, enquanto que 23% utilizam o 
modo VCV. Na modalidade 66% utilizam A/C, 26% SIMV, e 8% CMV. Quanto ao nível de PEEP 15% utilizam 
5cmH2O, 22% 4 cmH2O, 6% acima de 10 cmH2O; e 18% utilizam 8 cmH2O. Nas complicações pulmonares 66% 
aumentam a PEEP e FiO2, 22% aumentam apenas a FiO2, e 12% aumentam a PEEP. Em relação á 
hiperventilação 55% usam por 48h, 22% por 72h, 3% acima 72h, e 20% por 12h. Quanto ao posicionamento 
adequado  63% responderam que se deve deixar o paciente em 45° enquanto que 37% acham que deve ser 
mantido a 30°. E 33% acham que o paciente deve ser mantido curarizado, 37% acham que deve ser mantido 
sedado e 30% acham que deve ser mantido com sedação e curarização.Após analise das condutas aplicadas pelos 
diferentes profissionais concluímos que existem divergências entre a escolha e conduta de cada profissional 
mostrando a importância de se criar um protocolo assistencial para que possa estabelecer condutas que visam a 
melhora do estado crítico desses pacientes. 
 
Palavras-chave: Traumatismo Cranioencefálico, Ventilação Mecânica, Estratégia Ventilatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE 
LOMBALGIA CRÔNICA VERSUS OSTEOARTROSE DE JOELHO 

Cleilma Rodrigues Vanderlei; Zilma Bastos Santos  

 
 

Os distúrbios musculoesqueléticos são os mais prevalente na população. Podem trazer incapacidades, limitações 
nas atividades de vida diária além da dor aos seus portadores. A dor lombar que atinge cerca de 80% da população 
em algum momento da vida é considerada a mais prevalente. A osteoartrose de joelho é também uma das doenças 
musculoesqueléticas freqüentes e acomete 20% da população mundial, sendo a terceira causa de afastamento do 
trabalho.O objetivo deste estudo foi o de avaliar  e comparar a intensidade da dor em pacientes com lombalgia e 
com osteoartrose de joelho.Participaram do estudo indivíduos do sexo feminino recrutados na Policlínica do UNASP 
portadores de lombalgia crônica e osteoartrose de joelho, ambos com dores em um período maior do que 3 meses. 
Os voluntários deram por escrito o consentimento no estudo que foi aprovado pelo comitê de ética do UNASP. Os 
pacientes não deveriam ter sofrido cirurgias prévias (coluna e joelho). Os voluntários foram avaliados através da 
Escala Visual Analógica (EVA) a fim de sabermos a intensidade da dor. Os dados foram analisados com o pacote 
estatística Graph Pad Instat. Usamos o teste t para dados não pareados.. Participaram do grupo de osteoartrose, 
18 mulheres com  idade de 53,23± 9,4 anos com 37,10±17,5 Kg/cm2 e 24 mulheres no grupo de lombalgia com 
49,58±15,2 e 33.93±4,2Kg/cm2.O grupo de mulheres com lombalgia teve 5,64±2,2 e o grupo de osteoartrose teve 
6,96±2,1 de intensidade de dor, não sendo estes valores diferentes (p=0,06). Embora o grupo com osteoartrose 
tenha apresentado maior intensidade da dor, esta diferença não foi signifcativa. 
 
Palavras-chave: Lombalgia crônica,Osteoartrose de joelho 
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COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL E MEDO DE CAIR ENTRE IDOSOS 
COM E SEM HISTÓRIA DE QUEDAS 

Roberta Sillis Silva; Fábio Marcon Alfieri  

 
 

O envelhecimento dentre outras alterações produz diminuição do controle postural e também está associado a 
quedas.O objetivo deste estudo foi comparar o controle postural e o medo de cair entre idosos com e sem história 
de quedas.Participaram do estudo, idosos que vivem de forma independente em suas comunidades agrupados em 
2 grupos: grupo com história de quedas (GCQ) (n=23) e grupo sem história de quedas (GSQ) (n=23). Os 
voluntários realizaram uma bateria de testes: Guralnik que consiste na avaliação de três itens: equilíbrio estático, 
habilidade de caminhar, habilidade de levantar-se de uma cadeira. Cada item tem uma somatória 0-4 pontos, 
somando 12 pontos possíveis nesta avaliação, sendo a função física melhor quanto maior a pontuação.  E o FES 
(Internacional de Eficácia de Quedas) para avaliar o medo de cair, que consiste em um questionário composto por 4 
alternativas pontuadas de 1 a 4, respectivamente: nem um pouco preocupado, um pouco preocupado, muito 
preocupado e extremamente preocupado em relação ao medo de cair em diferentes situações do cotidiano do 
indivíduo. A análise dos dados foi feita com o teste para dados não pareados ou teste de Mann-Whitney.O GSQ 
teve média de idade de 66,2±6 anos e IMC - índice de massa corporal de 23,06±4,6Kg e o GCQ teve 69,5±5,6 anos 
e IMC de 22,6±3,3 Kg, mostrando similaridade entre estes dados. O escore da bateria de testes de Guralnik do 
GCQ foi de 10,2±2,2 pontos e do GSQ de 10,5±1,9 pontos, sendo a diferença não significativa (p=0,75). Ao avaliar 
o medo de cair, a diferença foi significativa entre os grupos (p=0,01). O GCQ teve 32,7±8,6 pontos e o GSQ, 
25,7±10,8 pontos.Os voluntários de ambos os grupos apresentaram controle postural semelhante, porém ao avaliar 
o medo de cair, o GCQ apresenta medo significantemente maior do que GSQ. 
 
 
Palavras-chave: controle postural, quedas e idosos 

 
 
 
 
CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Vanessa Luzia Baggio Sato; Kelly Da Silva Vasconcelos; Fausto Leandro Candido; Fábio Marcon Alfieri 

 
 

O fisioterapeuta de hoje já não guarda semelhanças com sua atuação inicial de "técnico de reabilitação", e esta 
evolução foi conquistada pela profissão, no campo legal e científico, através da competência e amadurecimento da 
categoria profissional. Sua inserção nas Unidades de Terapia Intensiva no final da década de 70, é um dos 
demonstrativos de tal evolução. A nova atuação da fisioterapia, sem dúvida, possibilitou uma importante integração 
multiprofissional e interdisciplinar, o que passou a exigir também mais estudos e aprimoramento dos profissionais, 
para que fosse possível atuar com mais competência nessa especialidade. Investigar se houve aumento de 
contratações do profissional fisioterapeuta na última década e os possíveis fatores determinantes para esse 
aumento, caso o mesmo tenha ocorrido. Houve aprovação pelo CEP/UNASP e a mesma é de campo e quantitativa. 
O instrumento para coleta de dados, foi um questionário contendo 16 questões. O contato com os participantes foi 
pessoal e fora do local de trabalho e todos deveriam trabalhar em UTI; receberam além do questionário duas cópias 
do TCLE, ficando uma em poder do mesmo e outra com o pesquisador.39 fisioterapeutas responderam a pesquisa. 
18 UTI´s (46%) tiveram aumento de contratação de fisioterapeutas na última década, com média de 2 contratações 
por UTI. 5 (21%) dos profissionais entrevistados acreditam que o fator determinante para isto seja por cumprimento 
da RDC N.7/portaria 345 da ANVISA. Outras causas podem ser por reconhecimento da profissão e abrangência da 
atuação com conhecimentos em pneumologia, ventilação mecânica, neurologia, cardiologia, hemodinâmica, 
mobilizações e alongamentos, entre outros voltados ao paciente crítico; aumento da quantidade de leitos e 
cumprimento da portaria de Ministério da Saúde obrigando haver um fisioterapeuta por turno. Houve aumento da 
contratação de fisioterapeutas nas UTI´s e a possível causa é o cumprimento da RDC N.7 da ANVISA. 

Palavras chaves: Serviço hospitalar de fisioterapia, Unidade de terapia intensiva, Estatísticas de serviços de 
saúde. 
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EQUILÍBRIO E MOBILIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS JOVENS VERSUS 
IDOSOS 

Camila Rodrigues Da Silva; Fabio Marcon Alfieri; Camila Alcântara   

   
 

O equilíbrio e a mobilidade que permitem aos indivíduos realizarem as mais variadas tarefas cotidianas podem 
declinar com o passar dos anos.O objetivo deste trabalho foi verificar e comparar a mobilidade funcional e equilíbrio 
de indivíduos jovens versus idosos.Os voluntários foram recrutados por amostra de conveniência no Centro 
Universitário Adventista de São Paulo-UNASP e os voluntários deram por escrito sua autorização para participação 
no estudo que foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do UNASP.  Foram avaliados 105 jovens ( 61 mulheres 
e 44 homens) com média de 22,5±3 e 31 (26 mulheres e 6 homens) idosos com média de idade de 62,7±2,4. Os 
voluntários realizaram o teste timed up and go que avalia a mobilidade funcional, neste teste é solicitado ao 
voluntário levantar-se de uma cadeira, caminhar uma distância de 3 metros, retornar e sentar-se novamente e 
também o teste de apoio unipodal que consiste em permanecer neste apoio durante 30 segundos.Os dados dos 
voluntários foram analisados com o teste t não pareado e teste de Mann-Whitney com nível de significância de 5%. 
O grupo de jovens realizou o teste em 7,07±0,8 segundos e o grupo de idosos em 9,54±1,6 segundos sendo esta 
diferença estatisticamente significativa p<0, 0001. Ao comparar o tempo de permanência em apoio unipodal, o 
grupo de jovens realizou conseguiu valor de 29,9±0,7 segundos e o grupo de idosos, 21,2±11segundos, sendo esta 
uma diferença significativa (p<0, 0001). Indivíduos idosos tendem a apresentar diminuição da mobilidade funcional 
e do equilíbrio estático quando comparados com indivíduos jovens. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio,Idosos, Mobilidade Funcional. 
 
 

 
 

 

ESTUDO COMPARATIVO DA MOBILIDADE FUNCIONAL DE PORTADORES DE 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, HÉRNIA DISCAL, OSTEOARTROSE VERSUS 

INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 

Janaina Gonçalves De Oliveira; Fábio Marcon Alfieri  

 
 

A mobilidade funcional depende de estabilização postural, estímulos neuro-sensoriais associados a uma boa ação 
músculo-esquelética a fim de que possa permitir ao ser humano condições adequadas de realizar atividades 
simples como: caminhar, levantar-se e sentar-se de uma cadeira, deslocar-se de maneira segura e  com o máximo 
de eficiência.Verificar e comparar a mobilidade funcional de indivíduos portadores de acidente vascular cerebral 
(AVC), hérnia discal (HD), osteoartrose (AO) no joelho versus  indivíduos saudáveis.Participaram do estudo 81 
indivíduos  sendo 30 saudáveis (53,8±9,3 anos), 19 com OA (57,5±9anos, 20 com HD (51,2±10,5 anos) e 12 com 
AVC (56,58±10,6 anos),  que tiveram sua mobilidade funcional avaliada pelo teste Timed Up and Go. Os indivíduos 
foram recrutados na Policlínica do UNASP deram por escrito a autorização no estudo. Foi usada estatística 
descritiva para determinar as médias e desvio padrão dos dados que passaram pelo teste de  Kolmogorov-Sminorv 
para verificação da normalidade. Foi utilizado o teste de ANOVA (Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test) para 
comparar os resultados dos grupos, sendo adotado nível de significância de 5%.  Os dados foram analisados no 
programa GraphPad InStat. Resultados: O grupo de indivíduos saudáveis realizou o teste em 7,18±1,2 s, o grupo 
OA em 9,02±2,2s, o grupo HD em 11,29±2,1s e o grupo AVC em 20,34±9,4.Ao comparar os resultados observou-
se que os indivíduos com HD e AVC apresentam resultados inferiores significativos da mobilidade funcional em 
relação a indivíduos saudáveis, no entanto, os indivíduos com AVC apresentaram mobilidade estatisticamente 
reduzida em relação aos demais grupos.Apos os testes, concluiu-se que tal condição clínica traz prejuízo referente 
a esta função física. 
 
 
 
Palavras-chave: mobilidade funcional,AVC, hérnia discaL e osteoartrose. 
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ESTUDO COMPARATIVO DOS EFEITOS DA MANOBRA DE BAG-SQUEEZING E 
ZEEP NA MECÂNICA PULMONAR E TROCA GASOSA DE PACIENTES SOB 

VENTILAÇÃO COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA 

Vanessa De Luna Marcelino; Alba Maria Lins Amorim; Vanessa De Luna Marcelino; Kelly 
Cristiani Tavolaro     

 
 
Os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva e que são submetidos à ventilação mecânica invasiva 
estão expostos a complicações relacionadas ao seu uso, sendo a pneumonia uma das principais causas de morte 
dentre as infecções pulmonares.O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia da técnica de bag squeezing (BS) e 
peep-zeep (ZE) na mecânica pulmonar e troca gasosa de pacientes com pneumonia.Trinta e dois pacientes foram 
alocados prospectivamente e receberam os dois tratamentos com o intervalo de um dia para cada técnica. Foram 
analisadas as medidas de complacência pulmonar e resistência de vias aéreas, antes de ambas as técnicas, após 
o término das mesmas e após 30 minutos. Foram coletadas gasometrias arteriais antes e após a aplicação das 
técnicas para avaliação da oxigenação e da troca gasosa.Ambos os grupos apresentaram aumento significativo da 
Cst após a aplicação das técnicas: grupo BS (p=0,0086) e ZE (p= 0,032), quando comparados os grupos após a 
aplicação das técnicas não houve diferença significativa (p=0,516). A Cdyn também aumentou para ambos os 
grupos: BS (p=0,033) e ZE (p=0,020), entre os grupos (p=0,655). A Rwa diminuiu para ambos os grupos: BS 
(p=0,040) e ZE (0,020), entre os grupos p=0,990. A PaO2 aumentou para ambos os grupos: BS (p=0,012) e ZE 
(p=0,026), entre os grupos p=0,838. A A-a diminuiu para ambos os grupos: BS (p=0,075) e ZE (p=0,131), entre os 
grupos p=0,977. Embora a técnica de ZEEP tenha apresentado em média melhores resultados, a aplicação das 
técnicas de Bag-Squeezing e ZEEP se mostrou igualmente eficaz na melhora da mecânica pulmonar e troca 
gasosa em pacientes sob ventilação mecânica com diagnóstico de pneumonia. 
 
Palavras-chave: vanealba 

 
 
 
 

 

 

ESTUDO COMPARATIVO DOS EFEITOS DA MANOBRA DE BAG-SQUEEZING E 
ZEEP NA MECÂNICA PULMONAR E TROCA GASOSA DE PACIENTES SOB 

VENTILAÇÃO COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA 

Vanessa De Luna Marcelino; Alba Maria Lins Amorim; Vanessa De Luna Marcelino; Kelly 
Cristiani Tavolaro     

 
 
Os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva e que são submetidos à ventilação mecânica invasiva 
estão expostos a complicações relacionadas ao seu uso, sendo a pneumonia uma das principais causas de morte 
dentre as infecções pulmonares.O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia da técnica de bag squeezing (BS) e 
peep-zeep (ZE) na mecânica pulmonar e troca gasosa de pacientes com pneumonia.Trinta e dois pacientes foram 
alocados prospectivamente e receberam os dois tratamentos com o intervalo de um dia para cada técnica. Foram 
analisadas as medidas de complacência pulmonar e resistência de vias aéreas, antes de ambas as técnicas, após 
o término das mesmas e após 30 minutos. Foram coletadas gasometrias arteriais antes e após a aplicação das 
técnicas para avaliação da oxigenação e da troca gasosa.Ambos os grupos apresentaram aumento significativo da 
Cst após a aplicação das técnicas: grupo BS (p=0,0086) e ZE (p= 0,032), quando comparados os grupos após a 
aplicação das técnicas não houve diferença significativa (p=0,516). A Cdyn também aumentou para ambos os 
grupos: BS (p=0,033) e ZE (p=0,020), entre os grupos (p=0,655). A Rwa diminuiu para ambos os grupos: BS 
(p=0,040) e ZE (0,020), entre os grupos p=0,990. A PaO2 aumentou para ambos os grupos: BS (p=0,012) e ZE 
(p=0,026), entre os grupos p=0,838. A A-a diminuiu para ambos os grupos: BS (p=0,075) e ZE (p=0,131), entre os 
grupos p=0,977. Embora a técnica de ZEEP tenha apresentado em média melhores resultados, a aplicação das 
técnicas de Bag-Squeezing e ZEEP se mostrou igualmente eficaz na melhora da mecânica pulmonar e troca 
gasosa em pacientes sob ventilação mecânica com diagnóstico de pneumonia. 
 
Palavras-chave: vanealba 
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FORÇA MUSCULAR E MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS SUBMETIDOS A 
EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Andressa Ayumi Cabral De Jesus Sato 

  
 
O processo de envelhecimento é progressiva e com ele há alterações funcionais, morfológicas e bioquímicas que 
podem agravar o risco de quedas nos idosos. O exercício físico proporcionam manutensão da funcionalidade, gera 
força muscular, além de maior independência nas atividades de vida diária.verificar o efeito de um programa de 
exercícios sobre a mobilidade funcional e força muscular de idosos.Participaram do estudo, 13 idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos recrutados por profissionais de uma unidade do Programa de Saúde da Família. Os 
critérios de exclusão foram: possuir osteossíntese em membros inferiores, ser portador de doenças 
cardiovasculares, e/ou osteomusculoesqueléticas em fase aguda e apresentar nível muito ativo pela classificação 
do Questinário Internacional de Nível de Atividade Física - IPAG. Os voluntários realizaram a avaliação da força 
muscular dos membros inferiores, a mobilidade funcional foi verificada por meio do teste Timed Up and Go. O 
programa de intervenção constou de 12 sessões semanais de aproximadamente 45 minutos sendo 2 sessões 
semanais. Foi usado o teste t pareado com nível significância de 5%. 
 
 
Palavras-chave: avaliação, envelhecimento e exercício. 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO DESCONFORTO CORPORAL DOS 
CABELEIREIROS . 

Vânia Moreira De Sousa; Gabriela Assunção; Simone Aquila  

 
 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação - CBO, do Ministério do Trabalho em 2007, o profissional 
cabeleireiro trabalha em horários extremamente irregulares, durante longos períodos na posição em pé e em 
posturas inadequadas, realizando as atividades com forte componente estático em musculatura de MMSS MMII e 
manuseios de ferramentas e equipamentos que incluem secadores, pranchas etc.Verificar incidência de 
estresse;Caracterizar a predominância de sintomas físicos ou psicológicos; Verificar as regiões corporais em que os 
cabeleireiros relatam dor ou desconforto;Correlacionar a influência do estresse nas dores e desconfortos. Verificar 
incidência de estresse;Caracterizar a predominância de sintomas físicos ou psicológicos;Verificar as regiões 
corporais em que os cabeleireiros relatam dor ou desconforto;Correlacionar a influência do estresse nas dores e 
desconfortos. Os resultados evidenciaram nos últimos 12 meses uma maior ocorrência de queixas em região de 
pescoço (19%),Em relação as atividades que deixou de realizar  nos últimos 12 meses devido  resultado de 
prevalência a região de pescoço (15%), seguida pela região de ombro(31%)e punhos/mãos/dedos 
com(54%).verificou-se neste estudo, por meio de relatos de sintomas, uma prevalência para os distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT). Identificou-se, por meio de relatos de sintomas e da 
análise de riscos biomecânicos, que os fatores ocupacionais influenciam diretamente no desenvolvimento de 
LER/DORT,relacionados especificamente, aos fatores biomecânicos  aos fatores organizacionais (ausência de 
pausas, jornada exaustiva de trabalho, exigências das tarefas) e ao manuseio de instrumentos e ferramentas de 
uso inadequado.A partir dos resultados apresentados, mediante essa prevalência elevada para LER/DORT. 
 
 
Palavras-chave: Estresse,Cabeleireiros,Dor,Desconforto. 
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INTERVENÇÃO MULTI - PROFISSIONAL EM CENTRAIS DE TELEMARKETING 

Wellington De Oliveira Dias Bernardo; Solange Cristina Pucci 

 
 

O serviço de telemarketing no Brasil quadruplicou entre 1996 e 20001, atingido 450 mil novos trabalhos.Avaliar os 
custo diretos por absenteismo em empresa terceirizadas que prestam serviços de tele atendimento bancário,na 
cidade de São Paulo antes e após um programa de promoção de saúde e prevenção de DORT.Estudo prospectivo 
realizado em centrais de atendimento TELEFÔNICO na cidade de São Paulo. Foi avaliado o indicie de absenteismo 
pré e pós- intervenções realizada por profissionais de Fisioterapia,Nutrição e Psicologia, bem, como os custo 
diretos por absenteismo. O Programa de intervenção multi-profissional teve duração de 3 meses,eram realizados 
consultas e terapias dentro dos camping das empresa.Foram 472 e 254 atestados apresentados pré e pós 
intervenção respectivamente(p<0,0001),com o total de 7,5 e 3,5 horas não trabalhadas por colaborador, pré e pós-
intervenção respectivamente(p<0,0001). O número de horass trabalhadas nos dois ultimos meses que 
antecederam ao inicio do estuod não foi diferente para os grupos de colaboradores que apresentaram ou não 
atestado médico referente ao mês no qual foi realizada a coleta dos dados pré-intervenção.houvereducação dos 
custos diretos com horas pagas, mas não trabalhadas pós em relação ao pré-intervenção(p<0,0001),quando 
somado o custo com a equipe e os gastos por horas não trabalhadaspós-intervenção, também foi encontrado 
significante redução de (p<0,0005).Houve redução significativa dos custo diretos com absenteismo após o 
programa de intervenção multi-profissional. O custo total com a equipe multi-profissional foi inferior a 40% do custo 
com absenteismo pré-intervenção. 
 
Palavras-chave: Absenteismo,Custo efetividade,LER/DORT 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MOBILIDADE FUNCIONAL E MEDO DE CAIR EM IDOSOS COM E SEM HISTÓRIA 
DE QUEDAS 

Vania Santos Souza; Jeferson Delgado 
 

 
As quedas entre os idosos é frequente e pode levar à diminuição da mobilidade funcional e medo de cair 
novamente. O estudo comparou a mobilidade funcional e o medo de cair em idosos com e sem história de quedas 
no último ano.Avaliar atividade Muscular de tibial anterior e tríceps sural em idosos com historia de quedas e sem 
quedas, através de um programa terapêutico.Participaram do estudo 24 idosos divididos em dois grupos: com 
quedas (GQ) e sem quedas (GSQ). Os idosos foram recrutados da comunidade e deveriam apresentar 
independência para chegar até o local da avaliação, bem como nível cognitivo que permitisse entender as 
instruções para a avaliação. Os voluntários realizaram o teste Timed Up and Go  que consiste em medir o tempo 
em segundos para o indivíduo se  levantar de uma cadeira, andar 3 metros e voltar a sentar na cadeira a fim de 
mensurar a mobilidade funcional. Também responderam a Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES), para 
verificar o medo de cair.Os dados foram analisado como pacote estatístico Graph Pad Instat com o uso do teste t 
para dados não pareados. O GQ teve média de idade de 70,6±3,6 anos e o GSQ, 66,7±5,2 , sendo estas 
diferenças significativas ( p=0,04). Ao comparar o tempo de execução entre os grupos, este não foi significativo 
(p=0,6), o GQ teve 11,79±5 s e o GSQ, 11,10±2 s. Embora a idade dos indivíduos do GC tenha sido maior do que a 
do GSQ que explica parcialmente o evento queda, a mobilidade funcional deste último grupo não é melhor do que a 
do grupo que já sofreu queda no último ano.Ao avaliar o medo de cair entre os grupos, este também não diferiu de 
forma significativa ( p=0,5). O GSQ teve 29,2±9 pontos e o GQ, 31,5±7,6. Os Neste estudo, tanto os idosos com 
quedas como os sem quedas apresentam mobilidade funcional e medo de cair semelhantes. 
 
Palavras-chave: Idosos com e sem história de quedas 
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REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA  EM OMBRO DOLOROSO APÓS ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO 

Adriana Regina De Oliveira; Abrahão Augusto J Quadros  

 
 

Acidente Vascular Encefálico é definido pela organização mundial da saúde como uma sindrome de rapido 
desenvolvimento, com sinais clinicos de pertubação focal ou global da função cerebral ,com de 24 horas de 
duração. A recuperação funcional do paciente com sequela de Acidente Vascular Encefálico constitui grande 
desafio para reabilitação . A dor no ombro é frequente e afeta 5%a 84% dos pacientes.Descrever tipos de metódos 
fisioterapêuticos na reabiliatação de pacientes com ombro doloroso após Acidente Vascular Encefálico.Estudo de 
revisão abrangendo período de 2000 a 2011 bases de dados e fontes de dados:Lilacs, scielo, bireme e livros textos. 
Estratégia de busca uso das palavras chave: Acidente Vascular Encefalico Acidente Vascular Encefalico 
esquemico,Acidente Vascular Encefálico hemorrágico,Acidente Vascular Cerebral, Ombro Doloroso e reabilitação 
fisioterapêutico. Criterio de inclusão:artgos com interveções fisioterapêuticas, artigo de revisão ,casos clinicos e 
corte que abordem a atução fisioterapéutica. Criterio de exclusão: artigos publicados em lingua estrangeira.   Foram 
encontado 18 artigos e 3 livros .9 artigos preencheram os criterios de inclusão deste estudo.Neste estudo, o metódo 
mais eficaz foi a reabilitação fisioterapêutica atráves de  cinesioterapia  após a fase aguda do Acidente Vascular 
Encefalico,sendo que os outros  metódos utilizados bem como: Crioterapia , eletroterapia, terapia de contensão 
também teve a sua importância só que menos significativa quando comparada a cinesioterapia. 
 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefalico Acidente Vascular Encefalico esquemico,Acidente Vascular 
Encefálico hemorrágico,Acidente Vascular Cerebral, Ombro Doloroso e reabilitação fisioterapêutico.  

 
 
 

 

 

 

 

 

USO DO NINTENDO WII FIT PARA DETECÇÃO DO CONTROLE POSTURAL EM 
UM INDIVÍDUO COM SEQUELA DE AVE: UM ESTUDO DE CASO 

Lucas Barbosa De Souza 

 
 
Indivíduos que sofreram Acidente Vascular Encefálico adquirem alterações nos comandos básicos do controle 
postural, sejam eles periféricos ou centrais, e consequentemente possuem dificuldades para realizar tarefas 
básicas do cotidiano. Sendo assim, a detecção dos distúrbios posturais é um fator importante para determinar o 
grau de incapacidade e facilitar a elaboração das estratégias de reabilitação. Dentre os meios utilizados para esse 
fim encontra-se o uso do Nintendo Wii Balance Board (WiiBB) classificado como um detector postural de alto 
desempenho.Verificar o controle postural de um indivíduo portador de seqüela de Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) utilizando o Nintendo Wii Balance Board.Foram verificadas as funções motoras sensoriais por meio dos 
testes clínicos: TUG e Guralnik, escala internacional de Eficácia de Quedas (Berg), Apoio Unipodal e classificação 
pelo IPAQ e pelo exame de descarga de peso realizado pelo WiiBB. 
 
 
 
Palavras-chave: Nintendo Wii Balance Board; Equilíbrio; Controle Postural; AVE 
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PERFIL NUTRICIONAL DE COLABORADORES DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO 

Jeane Jensen Santos; Marcia Lopes Weber 

  
 
A comensalidade contemporânea caracteriza-se pela escassez de tempo para o preparo e consumo de alimentos, 
pelos deslocamentos das refeições de casa para estabelecimentos que comercializam alimentos, pelo arsenal 
publicitário, flexibilização de horários para comer, agregada à diversidade de alimentos, e a crescente 
individualização dos rituais alimentares. O ritmo de vida contemporâneo tem provocado mudanças significativas nos 
hábitos alimentares da população brasileira nos últimos anos. A dieta ocidental atual é caracterizada pela ingestão 
de alimentos calóricos, com excesso de gordura, proteína, açúcar e sal. Essa dieta, aliada a redução no nível de 
atividade física, pode trazer problemas à saúde, como obesidade, dislipidemias, diabetes Mellitus, hipertensão entre 
outras, tornando-se um risco à saúde.Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de colaboradores 
de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) institucional na Grande São Paulo.Foi desenvolvido estudo 
transversal entre agosto e setembro de 2011, que envolveu 21 dos 25 colaboradores da UAN em estudo, com faixa 
etária entre 18 e 54 anos, dos quais 52% eram homens. Foram coletados dados antropométricos de peso, estatura, 
pregas cutâneas e circunferências (punho, quadril, braço, coxa, abdominal e cintura). O estado nutricional dos 
participantes foi classificado a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), a partir dos pontos de corte propostos pela 
Organização Mundial da Saúde.A maioria dos colaboradores apresentou excesso de peso (57%), sendo observada 
maior freqüência entre os homens (64%) que entre as mulheres (50%). Nenhum dos participantes apresentou baixo 
peso.Concluiu-se que a maioria dos colaboradores estava com excesso de peso, o que evidencia a necessidade de 
adotar um programa de orientação nutricional na UAN, priorizando seleção adequada dos alimentos, qualitativa e 
quantitativamente, reforçando nos colaboradores a importância da alimentação em seu estado de saúde e em sua 
qualidade de vida. 
 
 
Palavras-chave: estado nutricional, colaboradores, Unidade de Alimentação e Nutrição. 
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tatiana Assis Dos Santos; Barbara Donizete; Haller E. S. Schunemann 

 
O brincar é a principal atividade para desenvolver os aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social e espiritual.O 
objetivo desse trabalho é saber se o professor da educação infantil consegue distinguir o brincar livre do brincar 
com fins pedagógicos. Foram analisados através de um questionário dez professores em cada escola particular e 
pública sobre a diferença e concepções do brincar livre e do brincar com fins pedagógicos, dezesseis professores 
da escola pública e particular.Ambos professores responderam que a brincadeira livre se resume em diversão já o 
brincar com fins pedagógicos dezenove professores da escola publica responderam que é um método de 
aprendizagem e a escola particular sobre saiu com vinte e seis professoras respondendo o mesmo.Após analisar 
concluímos ambas as professoras conseguem distinguir o brincar livre do brincar com fins pedagógicos. 
 
Palavras-chave: Brincar, jogo, pedagógico 

 
 

 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS. 

Alessandra Dos Santos Silvino; Haller Schunemann  

 
Este projeto derivou da necessidade de buscar meios que nos leve ao desenvolvimento do hábito de leitura e 
escrita.O ato de ler é um processo de “construir significado”. A mesmo ativa uma série de ações na mente do leitor. 
A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto.O processo de ler e escrever se inicia bem antes da 
entrada do indivíduo na escola e não termina no final de uma determinada classe.A leitura nem sempre é um ato 
agradável, nem sempre é um prazer. Com tudo, agradável ou não é necessária, é indispensável quando se trata de 
aprendizagem.O ato de ler admite, hoje, várias considerações. Mesmo numa época em que proliferam os recursos 
audiovisuais e as “máquinas” ou “mecanismos” de ensinar, mesmo numa época em que a informática se impõe 
com todo seu poder econômico e processual, pode-se então afirmar que equipamento algum substitui a leitura.A 
pesquisa baseou-se em um questionário fechado. E através dessa pesquisa sobre a importância da leitura e da 
escrita nas séries iniciais, concluímos que a leitura é essencial na vida do ser humano, sem a mesma, ele é um 
homem desarmado. Todas as pessoas, não importa em que fase da vida se encontre, necessitam da leitura para 
aquisição de conhecimentos, comunicações e interações com a leitura. Sabe-se, portanto, que os atos de ler e 
escrever tem natureza não mecânica, mas conceitual, logo se torna sem sentido o valor dos exercícios de 
treinamento.  Ao fazer um paralelo entre as respostadas dadas de modo geral, todas as professoras tem a visão de 
que o hábito da leitura contribui para a aquisição do conhecimento.Todas utilizam recursos para que seus alunos 
aprendam ler e escrever de uma forma prazerosa e lúdica.Este projeto derivou da necessidade de buscar meios 
que nos leve ao desenvolvimento do hábito de leitura e escrita.O ato de ler é um processo de “construir significado”. 
A mesmo ativa uma série de ações na mente do leitor. A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. 
O processo de ler e escrever se inicia bem antes da entrada do indivíduo na escola e não termina no final de uma 
determinada classe.A leitura nem sempre é um ato agradável, nem sempre é um prazer. Com tudo, agradável ou 
não é necessária, é indispensável quando se trata de aprendizagem.O ato de ler admite, hoje, várias 
considerações. Mesmo numa época em que proliferam os recursos audiovisuais e as “máquinas” ou “mecanismos” 
de ensinar, mesmo numa época em que a informática se impõe com todo seu poder econômico e processual, pode-
se então afirmar que equipamento algum substitui a leitura.A pesquisa baseou-se em um questionário fechado. E 
através dessa pesquisa sobre a importância da leitura e da escrita nas séries iniciais, concluímos que a leitura é 
essencial na vida do ser humano, sem a mesma, ele é um homem desarmado. Todas as pessoas, não importa em 
que fase da vida se encontre, necessitam da leitura para aquisição de conhecimentos, comunicações e interações 
com a leitura. Sabe-se, portanto, que os atos de ler e escrever tem natureza não mecânica, mas conceitual, logo se 
torna sem sentido o valor dos exercícios de treinamento.  Ao fazer um paralelo entre as respostadas dadas de 
modo geral, todas as professoras tem a visão de que o hábito da leitura contribui para a aquisição do 
conhecimento.Todas utilizam recursos para que seus alunos aprendam ler e escrever de uma forma prazerosa e 
lúdica.A principio iremos refletir acerca de estudos e opiniões de diversos autores como Luiz Carlos Cagliari, Emília 
Ferrero, Luiza B. Smolka, Phelippe Perrenoud, entre outros. Em seguida, aplicarei uma pesquisa em 20 
professoras, com 5 perguntas para que saibamos o que acham e o que utilizam em suas aulas para estímulo da 
leitura e escrita.Através dessa pesquisa sobre a importância da leitura e da escrita nas séries iniciais. Chegamos à 
conclusão que a leitura é essencial na vida do ser humano, sem a mesma, ele é um homem desarmado. Podemos 
dizer que a leitura é o sangue da aprendizagem.Não dá para “brincar de ensinar a ler e escrever”. Hoje 
dependemos da leitura para tudo.Ao fazer um paralelo entre as respostadas dadas de modo geral, todas tem a 
visão de que o hábito da leitura contribui para a aquisição do conhecimento.Todas utilizam recursos para que seus 
alunos aprendam ler e escrever de uma forma prazerosa e lúdica.É preciso que os professores reconheçam a 
aquisição da leitura e da escrita como parte de uma manifestação social - cultural e que a aprendizagem do aluno 
altere as condições sociais, política e psicológica do sujeito e da sociedade.           
 
Palavras-chave: Escrita  - Leitura 
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR E BIBLIOTECÁRIO NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO 

 
Eloisa Cintia Pereira; Hitnar Muniz Rochael  

  
 
Este trabalho discorre sobre a importância da biblioteca escolar como ferramenta fundamental no processo do 
ensino-aprendizagem. Apresenta o professor e bibliotecário como os participantes essenciais dessa aprendizagem, 
uma vez que haja interação entre os mesmos. Destaca a relação professor e bibliotecário, no processo de 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem do aluno. Este trabalho é de natureza qualitativa e pesquisa descritiva. 
A população alvo do estudo se constituiu de 08 professoras do Ensino Fundamental I (período matutino e 
vespertino)e 01 bibliotecário(período integral),de uma instituição de ensino regular privada, localizada na Zona Sul 
de São Paulo. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi empregado o uso do estudo de campo, com vistas a 
conhecer, com mais profundidade, as relações existentes entre professoras e bibliotecário nessa escola regular. 
Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado o questionário aplicado individualmente e a observação no 
espaço da biblioteca no momento da “Hora do Conto”, com vistas a intervenção do bibliotecário juntamente com a 
professora neste momento. Observou-se que as professoras estimulam e praticam a leitura com seus alunos 
e demonstraram conhecimento superficial sobre a atuação do profissional bibliotecário. Já o bibliotecário, participa 
do planejamento de leitura com algumas professoras, mais suas contribuições aparecem somente quando as 
professoras procuram pelo seu serviço. O professor, em parceria com o bibliotecário deve atuar no sentido de 
estimular não apenas o gosto pela leitura, como também o aprendizado contínuo. Cabe ao bibliotecário estabelecer 
uma relação mais próxima com o professor, assumindo de fato o papel de educador que lhe é atribuído. Em suma, 
a adoção de novas posturas por parte destes profissionais escolar, formando essa parceria mais evidente e 
próxima, contribuirá para o crescimento pessoal e intelectual dos alunos e trará grandes benefícios para toda a 
comunidade escolar e à sociedade em geral.    
 
 
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Incentivo à leitura. Bibliotecário Educador.  

 

 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR E BIBLIOTECÁRIO NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO 

Eloisa Cintia Pereira 

  
 
Este trabalho discorre sobre a importância da biblioteca escolar como ferramenta fundamental no processo do 
ensino-aprendizagem. Apresenta o professor e bibliotecário como os participantes essenciais dessa aprendizagem, 
uma vez que haja interação entre os mesmos.Destacar a importância da relação professor e bibliotecário, no 
processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem do aluno.Este trabalho é de natureza qualitativa e 
pesquisa descritiva.A população alvo do estudo se constituiu de 08 professoras do Ensino Fundamental I(período 
matutino e vespertino)e 01 bibliotecário(período integral),de uma instituição de ensino regular privada,localizada na 
Zona Sul de São Paulo.Para o desenvolvimento da pesquisa, foi empregado o uso do estudo de campo,com vistas 
a conhecer,com mais profundidade,as relações existentes entre professoras e bibliotecário nessa escola 
regular.Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado o questionário,aplicado individualmente.Outro 
instrumento para a coleta de dados foi a obsrvação no espaço da biblioteca no momento da “Hora do Conto”,com 
vistas a intervenção do bibliotecário juntamente com a professora neste momento. 
 
 
 
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Incentivo à leitura. Bibliotecário Educador. Como incentivar o hábito de leitura 
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A IMPORTANCIA DO LUDICO NO PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO 

Patricia Da Silva; Maria Cecília Evangelina De Lima Miranda 

 
 

A importância do lúdico no processo de alfabetização é uma maneira clara objetiva de alfabetizar, durante a 
alfabetização o lúdico é muito favorável.Desenvolve seus maiores valores, social, memorização, associação de 
idéias, percepção, coordenação, raciocínio lógico, atenção auditiva, atenção visual, enriquece o intelectual O lúdico 
não deve ser visto por uma simples brincadeira e sim uma proposta pedagógica onde o educando mantenha no seu 
cotidianoA importância do lúdico no processo de alfabetização.Pequisa  realizada na zona sul da grande São Paulo, 
no segundo semestre de 2011.Participaram da pesquisa 18 profissionais da area da educaçãoque já possuem 
conhecimento pedagógico em seu curriculo, porem todos atuam como pedagogo. Cada participante com 6 
pergunta,sendo três abertas e três fechadas.Os profissionais participaram da pesquisa não foram identificados nos 
questionários , foi orientado a realizar a pesquisa.Considerando a pesquisa realizada , observamos que 100% dos e 
educadores da escola privada acreditam  no lúdico no processo de alfabetização, e 100% da escola publica 
também acreditam.. E 100% dos educadores de 1º e 2º ano da escola pública e privada participam de eventos com 
o tema lúdico na alfabetização.O educador da escola publica 66,6% dizem que sim, e 33,3% dizem não; os 
educadores da escola privada 33,3% dizem que não, educadores de escola privada dizem que não 66,6%.Os 
educadores de escolas tanto publicam quanto privada 100% deles dizem que acreditam que as crianças podem ser 
avaliadas.Consideramos o trabalho acima concluído, podemos perceber a importância do lúdico no processo de 
alfabetização, O lúdico apresenta valores para todas as fases da vida humana, o jogo proporciona aprendizagem 
desenvolve a criança, desde respeitada as características da atividade lúdica.Quando a crianças brinca exercita 
sua capacidade de concentração e atenção, cria um mundo de possibilidades motoras,exercita a criatividade e 
aumenta a integração,desenvolvimento e o crescimento intelectual e social. 
 
 
Palavras-chave: Lúdico; Alfabetização; Aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 

A TAREFA DE CASA NA ÓTICA DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
E II: DISCUCÕES E CRÍTICAS, 

Susã Simioni; Alessandra Da Rocha Fernandes 

 
  

 
A gênese dessa pesquisa relaciona-se com a prática estudantil e profissional das pesquisadoras no Ensino Básico 
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Perguntávamos a nós mesmas sobre a relevância da tarefa de casa como 
instrumento auxiliar do processo de aprendizagem como um todo e desenvolvimento da autonomia e participação. 
A pesquisa teve como objetivo analisar concepções, razões e sugestões para a tarefa de casa na ótica de 
estudantes do Ensino Fundamental I e II.Neste artigo investigou-se a tarefa de casa na perspectiva de 63 
estudantesfornadores de opinião das classes do 4° ao 9° ano de uma escola privada na Zona Sul de São Paulo. Foi 
uma pesquisa de natureza qualitativa que teve como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. 
Os dados foram analisados e discutidos com recorte da literatura especifica na áreaComo principais resultados 
destacamos que a principal função da tarefa de casa para os estudantes é ainda o reforço e treino numa 
perspectiva empirista de aprendizagem. Os alunos também destacam a necessidade de um preparo prévio que 
garanta a compreensão das tarefas bem como a diversificação de tipos e formas de apresentação das tarefas de 
casa.Concluímos que há necessidade de expandir as pesquisas nessa área. As investigações sobre as funções e 
ações em torno da tarefa de casa ultrapassam as meras discussões técnicas sobre melhoria do processo de 
aprendizagem na unidade educacional, pois estão envolvidas também em decisões de natureza social e política. 
Tarefas de casa mal elaboradas e não aproveitadas para o crescimento dos estudantes podem impedi-los de 
construir não apenas um melhor desempenho acadêmico como a expansão do pensamento crítico, criativo, 
proativo e a possibilidade de emancipação social.  
 
 
 
Palavras-chave: Tarefa de casa. Ensino Fundamental. 
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ALFABETIZAÇÃO: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

Pereira, Lilian Lopes; Bertoso, Eunice Barros Ferreira 

 
A cada nova hipótese reformulada ocorre um salto qualitativo e a criança avança seus níveis até que estejam 
alfabetizadas. Este trabalho mostrar uma proposta de aprendizagem significativa e construtivista, leva em 
consideração os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida para a construção de um novo 
conhecimento. O construtivismo propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, e é o próprio 
aluno que irá construir o seu conhecimento. Não basta somente que o professor internalize o verdadeiro sentido da 
alfabetização construtivista, é fundamental também que ele conheça os pensamentos do aluno sobre a 
alfabetização. Esta pesquisa procurou identificar diferentes métodos utilizados para alfabetizar, sendo assim esse 
estudo se caracteriza por ser qualitativo, foram aplicados 40 questionários para professores de alfabetização, a 
amostra foi selecionada em escolas públicas do município de São Paulo, os sujeitos foram selecionados a partir da 
disponibilidade de tempo e aceitação da participação na pesquisa respondendo com clareza e atenção ao 
questionário. Identificou-se que grandes partes das escolas pesquisadas usam métodos construtivistas para 
alfabetizar, fazem o uso de materiais que levam em conta as experiências que o aluno traz consigo, assim traça 
uma análise reflexiva dos principais problemas cotidianos enfrentados na sala de aula pelos alunos e professores, 
em suas interações no processo de ensino-aprendizagem, 47% dos sujeitos entrevistados declaram que a maior 
dificuldade durante o processo de alfabetização é ausência da família, 18% dizem ser as faltas das crianças, 17% a 
falta de interesse da criança, 9% dizem ser as salas superlotadas e 9% a falta de materiais. Constatamos que a 
aprendizagem só é significativa a partir do momento que é valorizado os conhecimentos prévios do aluno. E que 
construir o conhecimento estaria alicerçado indiscutivelmente em possibilidades que o sujeito obteve para criar o 
seu conhecimento, perpassando pelos diversos patamares do próprio conhecimento trabalhado e atingindo o saber 
socialmente elaborado. 

 
 
 

 

ATIVIDADES FÍSICAS, MOVIMENTAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE: ATUAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Angélica Panegacci Dos Santos 

 
 
Este artigo investigou a atuação dos profissionais de educação infantil quanto à psicomotricidade e suas formas de 
aplicar as atividades em sala de aula, proporcionando desenvolvimento da coordenação motora, esta, que se divide 
em duas principais áreas: grossa e fina, portanto a pesquisa teve por objetivo observar se essas duas áreas da 
coordenação motora são desenvolvidas de igual modo de acordo com as atividades aplicadas pelas professoras, 
ou se uma é mais trabalhada que a outra. Foram observadas as atividades que são mais utilizadas por esses 
profissionais, e se essas atividades são realmente aplicadas com o objetivo de desenvolver as habilidades motoras 
ou se são um meio para alcançar outros objetivos. Para isso, foi respondido um questionário com 10 questões 
dividas em coordenação motora grossa e fina, sendo 5 questões para cada tipo, aplicado com 22 professoras de 
escolas particulares confessionais adventistas da região sul de São Paulo. A maioria das professoras aplica mais 
as atividades que desenvolvem coordenação motora grossa do que a fina, embora que seja por pouca diferença.  
As professoras que participaram da pesquisa demonstram utilizar as atividades motoras como um meio para 
alcançar o desenvolvimento do letramento e alfabetização, e não para o desenvolvimento motor, pois as atividades 
mais aplicadas são aquelas que envolvem música e lateralidade. Também as atividades não são aplicadas com 
grande frequência, podendo deixar de ser aplicadas durante a semana se houver algum empecilho, já que muitas 
das respostas mostram que muitas atividades são aplicadas de uma a duas vezes na semana. As expectativas 
quanto ao trabalho se mostraram frustradas visto que a se esperava uma preocupação maior quanto ao 
desenvolvimento motor em si, e não utilizando isso como meio para chegar a outros objetivos e também se 
esperava mais frequência na aplicação das atividades. 
 
 
 
Palavras-chave: psicomotricidade, educação infantil, coordenação motora. 
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AVALIAÇÃO DE EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE ATUAM NA 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Cristina Zukowsky Tavares; Elize Keller Franco; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Patrícia 
Teixeira De Oliveira Segura Rojas; Ana Paula Augusto De Souza  

 
   

Trata-se de uma pesquisa coletiva de Iniciação Científica do Curso de Pedagogia UNASP/SP que interrogou 
egressos e empregadores da educação não formal. A decisão de ouvir egressos e gestores da Educação Não 
Formal justificam-se pela crescente demanda de ofertas de trabalho para o pedagogo nesses ambientes e a 
necessidade de repensar a formação inicial do profissional da educação nesses espaços (Libâneo, 2003; Gohn, 
1999, 2010; Cavalcante, Ferreira e Carneiro, 2008).Discutir desafios e possibilidades encontrados na prática da 
Educação Não- Formal e o papel da Pedagogia e seu currículo nesses contextos.A pesquisa de natureza qualitativa 
teve como instrumentos de coleta e análise de dados. Grupo focal com seis egressos (2008 e 2009) que atuam na 
educação não formal;Entrevistas semi – estruturadas com os respectivos empregadores;Levantamento bibliográfico 
e análise do material empírico à luz de referências teóricas na área.Os egressos destacaram que o curso colaborou 
com a formação do senso de humanidade no ensino e na profissão de forma responsável.  Como desafios 
assinalaram o preparo “in loco” para a condução do trabalho nesses espaços; as irregularidades com relação a 
benefícios e salários; a valorização do profissional; o trabalho com educação do adulto e a humanização dos 
processos na empresa. Os empregadores valorizaram competências de planejamento, criação e conhecimento do 
ser humano em desenvolvimentos construídos na formação do pedagogo. Sugerem ao Curso uma ênfase na 
capacidade de construir, gerir e avaliar projetos de diferentes naturezas e conhecimentos específicos na área 
tecnológica.Concluímos que há um crescimento desse segmento e a necessidade de pensar em competências 
voltadas à gestão de projetos e tecnologias no currículo, bem como a ampliação de práticas e estágios na área 
durante a formação inicial. 
 
 
Palavras-chave: Educação não formal,Curso de pedagogia, Egressos 
 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÃO DO DOCENTE SOBRE O FENÔMENO BULLYING 

Lidiane Ferreira Sena Medeiros; Érika Silva De Oliveira; Haller E. S. Schunenann 

Este trabalho tem como meta verificar qual a concepção dos docentes sobre o fenômeno bullying. A pesquisa foi 
conduzida em duas escolas municipais do Distrito do Capão Redondo com a participação de 24 professores de 
Ensino Fundamental I. Foi utilizada a técnica de abordagem qualitativa rede semântica natural composta por duas 
partes, foi solicitada que os professores utilizassem dez palavras sobre o bullying em seguida hierarquiza - lá 
assinalando um para mais importante e dez para menos importante e cinco situações de bullying para justificarem 
como sendo ou não situação de bullying. Com relação à tabela verifica- se que 100% das respostas dos 
professores do núcleo central está associado a apelidos pejorativos, 57% significado dispersos como agressão a 
demais opinião pessoal como falar mal, humilhar. Os professores conseguiram identificar as situações de bullying e 
quais não eram. Com essa pesquisa concluímos que os professores conhecem os principais conceitos do 
fenômeno, contudo não tem um conhecimento amplo de como lidar com a situação em sala de aula. 

 

 Palavras-chave: Concepção dos professores sobre o fenômeno bullying. 
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CONCEPÇÃO DOS DISCENTES DE PEDAGOGIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 
BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS EM PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO. 

Jessika Silva Mendes; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

  

 
A brincadeira é essencial para o crescimento da criança, pois contribui para o desenvolvimento global incluindo os 
aspectos cognitivo, físico, emocional e social, além de permitir que a criança exponha seus sentimentos 
aprendendo a lidar com cada um assim como a angústia o medo e a novidade treinando para situações presentes e 
futuras. Desenvolve a criatividade das crianças, facilitando no processo de aprendizagem e facilitando a vivência 
dos fatos.A presente pesquisa teve como proposta verificar a concepção dos estudantes de pedagogia sobre a 
valorização do brincar como ferramenta para aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e capacidades.Este 
estudo teve como abordagem metodológica descritiva e qualitativa. Esta pesquisa foi realizada em uma instituição 
particular Universitária e participaram da pesquisa 40 estudantes de pedagogia, 20 alunos cursando o primeiro 
semestre e 20 alunos cursando o último semestre. A análise dos dados foi feita a partir da leitura de todos os 
questionários. De acordo com a resposta dos sujeitos 40% já participaram de palestra no primeiro semestre, e 60% 
dos alunos do 6º semestre também já participaram de palestras. 45% dos sujeitos do primeiro semestre sugeriram 
parlendas, os demais se dividiram entre bingo, dominó entre outros. Com relação ao 6º semestre 55% sugeriram 
parlendas. Para o tipo de aprendizagem que a criança poderia ter através de uma brincadeira foram citadas, por 
exemplo, raciocínio logico matemático 30% segundo os alunos do 1º semestre e português e matemática 35% com 
relação aos alunos do 6º semestre. De acordo com os participantes da pesquisa a brincadeira é importante porque 
as crianças aprendem com mais interesse e prazer. Concluímos que o professor precisa saber utilizar e criar 
atividades lúdicas transformando o brincar em um recurso pedagógico para que as crianças aprendam com prazer 
e alegria. 

 
 
Palavras-chave: Discentes, Alfabetização, Brincar 

 
 

 

 

 

 

 

 

CRENÇAS E ATITUDES DOS DISCENTES EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA 

Vânia Ferreira De Souza Germano 

  
 
Com relação à prática do professor em sala aula, o ensino de Matemática costuma provocar duas sensações 
contraditórias, tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende.Identificar e comparar as 
concepções e as atitudes positivas e negativas que os estudantes dos cursos de pedagogia e matemática têm com 
relação à disciplina matemática, buscou-se também identificar como os estudantes percebem a sua confiança em 
matemática, a utilidade da disciplina e a auto percepção dos estudantes.110 estudantes de ambos os sexos dos 
cursos de matemática (1° e 2° semestre) e pedagogia (3°e 6° semestre) de instituição de ensino superior, 
localizado na região sul de São Paulo 
 
 
 
Palavras-chave: Educação, crenças e atitudes, matemática 
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CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
NA CONCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA. 

Cristiane Alves Da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

  
 
Existem muitas pesquisas realizadas visando o esclarecimento do Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), mas até onde estas questões são recebidas com a preocupação e importância devida, será 
que as questões que envolvem estes casos são observadas devidamente? Como os profissionais se colocam 
diante desta questão? Partindo destas preocupações essa pesquisa foi feita com discentes do curso de pós-
graduação de psicopedagogia de uma universidade da Zona Sul de São Paulo com objetivo de identificar 
estratégias e recursos que os psicopedagogos usam no atendimento de crianças com transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade.Conhecer as dificuldades no atendimento aos pacientes/clientes com dificuldades de 
aprendizagem (TDAH).Mostraremos características que se pode perceber nas crianças que apresentam TDAH e 
tanto a escola quanto o aluno devem sentir-se aliados na busca de uma melhor cumplicidade para que aconteça o 
processo ensino/aprendizagem. As escola devem estar preparados para atender o aluno com TDAH, pois esses 
alunos precisam de muita atenção, para se sentirem motivados e consigam se envolver nas atividades propostas 
em sala de aula.Para isso o acompanhamento de um psicopedagogo e de suma importância para uma 
aprendizagem de sucesso.Existem muitas pesquisas realizadas visando o esclarecimento do Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas até onde estas questões são recebidas com a preocupação e 
importância devida, será que as questões que envolvem estes casos são observadas devidamente? Como os 
profissionais se colocam diante desta questão? Partindo destas preocupações essa pesquisa foi feita com 
discentes do curso de pós-graduação de psicopedagogia de uma universidade da Zona Sul de São Paulo com 
objetivo de identificar estratégias e recursos que os psicopedagogos usam no atendimento de crianças com 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.Conhecer as dificuldades no atendimento aos pacientes/clientes 
com dificuldades de aprendizagem (TDAH).Mostraremos características que se pode perceber nas crianças que 
apresentam TDAH e tanto a escola quanto o aluno devem sentir-se aliados na busca de uma melhor cumplicidade 
para que aconteça o processo ensino/aprendizagem. As escola devem estar preparados para atender o aluno com 
TDAH, pois esses alunos precisam de muita atenção, para se sentirem motivados e consigam se envolver nas 
atividades propostas em sala de aula. Para isso o acompanhamento de um psicopedagogo e de suma importância 
para uma aprendizagem de sucesso.Esta pesquisa possui uma abordagem quantitativa com a intenção de coletar e 
discutir informações sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a aprendizagem escolar, tendo como 
fonte de informação a bibliografia pesquisada e coletas de dados através de questionários respondidos por 
discentes do curso de psicopedagogia. 
 
Palavras-chave: TDAH - PSICOPEDAGOGIA 

 
 

O USO DA ATIVIDADE FÍSICA COMO ESTRATÉGIAS FACILITADORAS PARA 
INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO NO AMBIENTE ESCOLAR EM ESCOLAS DA 

REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO. UM ESTUDO COMPARATIVO 

Fabiana Vasconcelos Viana; Paula Regina Pingituro 

 
 

Constata-se que a evolução da concepção da pessoa com deficiência repercutiu no conhecimento das suas 
capacidades e potencialidade e intensificação das lutas de diversos movimentos sociais organizados, os quais 
contribuíram para edificação de documentos oficiais que se comprometem com uma educação inclusiva.Analisar a 
preparação e a prática do professor de Educação Física da Rede Pública e Particular de Ensino para trabalhar com 
a inclusão do deficiente físico no ambiente escolar comparando.Trata-se de uma pesquisa exploratória quanto aos 
seus objetivos, de natureza quantiqualitativa. Um professor de educação física de cada escola eleita respondera a 
um questionário elaborado pelas pesquisadoras, contendo 10 questões fechadas. Fizemos um calculo de um erro 
para estimar o tamanho da amostra com base em uma população de 117 escolas e um erro tolerável de 20%,com 
base nisto chegamos a uma amostra de 21 professores. Em nosso estudo entrevistamos 24 professores que 
representa 20% das 80 escolas de nível I que fazem parte da rede pública de ensino (16) e 20% das 38 escolas da 
rede particular (8), para manter a proporcionalidade. Todas as escolas  fazem parte da Sub- Prefeitura do Campo 
Limpo.O estudo discutiu a preparação e a prática do professor de Educação Física da Rede Pública e Particular de 
Ensino para trabalhar com estratégias facilitadoras para inclusão do deficiente físico no ambiente escolar, 
comparando esta realidade nas duas redes de ensino. Quanto à formação dos professores o estudo revelou que a 
maior porcentagem dos professores teve sua formação em escolas da Rede Particular de Ensino, 100% para os 
professores da Rede Particular e 81,2% para os professores da Rede Pública.O estudo mostrou que ainda há muito 
o que fazer para que uma política de inclusão de fato se estabeleça na escola em qualquer realidade do ensino 
pública ou particular. 
 
Palavras-chave: atividade física, inclusão,deficiente físico. 
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OS DESAFIOS E EXPECTATIVAS DO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
ENQUANTO ALUNO PESQUISADOR DO PROGRAMA LER E ESCREVER 

Yasmin Gabriela Roosen Runge; Eunice Barros Ferreira Bertoso  

   
 

O Programa Ler e Escrever é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo e tem como grande objetivo 
formar alunos leitores e escritores. Uma das propostas é ter, junto a cada professor do primeiro ano, um aluno 
pesquisador; alunos pesquisadores são estudantes dos cursos de Pedagogia e auxiliam o professor regente e os 
alunos com dificuldades em salas do 1º ano. O aluno pesquisador tem deveres dentro e fora da sala de aula como 
participar das reuniões de formação e aplicar atividades propostas pela SME.O presente trabalho teve como 
principais propostas: conhecer a realidade do aluno pesquisador, identificar os maiores desafios enfrentados pelo 
aluno pesquisador e averiguar como o aluno pesquisador age na escola.Para que este estudo fosse possível, foram 
aplicados questionários á uma amostra de 20 alunos pesquisadora que atuam na Zona Sul de São Paulo, com 
idades entre 19 e 50, que participam do Programa Ler e Escrever á pelo menos um ano.De acordo com os 
resultados obtidos, 55% dos alunos pesquisadores se consideraram despreparados para dar aula quando entraram 
em sala pela primeira vez, 35% dos alunos pesquisadores afirmaram que a teoria na faculdade os deixou 
preparados para a realidade em sala de aula e 45% sentem que a experiência adquirida através do Programa Ler e 
Escrever os deixará preparados para dar aula.Concluímos que cabe ao aluno pesquisador aproveitar ao máximo a 
experiência proporcionada através do Programa Ler e Escrever e os materiais da SME, pois quando forem 
professores regentes os conhecimentos adquiridos durante este período serão muito valiosos. Percebemos ainda 
que, aprender com as atitudes positivas e negativas enriquece o aprendizado e torna o futuro professor preparado 
para encarar os grandes desafios da sala de aula e tornar o aprendizado dos alunos significativo e prazeroso. 
 
Palavras-chave: Aluno pesquisador, Programa Ler e Escrever, desafios, expectativas, SME. 

 
 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO LIXO E IMPACTO AMBIENTAL: O QUE PENSAMOS SOBRE ISSO? 

Simone Barcelos Fialho; Sônia Bessa Da Costa Nicacio Silva 

  
 

O meio ambiente demonstra profundos sinais de poluição  esgotamento, por esta questão a preocupação com o 
meio em que vivemos é real para grande parte da população.Professores, funcionários, pais e alunos têm a 
necessidade de obter mais informação sobre como é manuseado o material de reciclagem e quais os benefícios 
que isso traz à sociedade onde convivem, o assunto da reciclagem deve ser explorado pelos alunos.Identificar a 
compreensão dos sujeitos pesquisados quanto à responsabilidade pessoal na utilização, e destino final do lixo, se 
conhecem todo o processo o que é feito depois que os coletores pegam o seu lixo em sua residência. Comparar 
entre os sujeitos pesquisados a compreensão que estes têm do lixo, dos benefícios e malefícios do lixo e qual 
responsabilidade pessoal de cada cidadão.A presente investigação se propõe a identificar a compreensão dos 
sujeitos pesquisados quanto à responsabilidade pessoal na utilização e destino final do lixo e verificar se os sujeitos 
pesquisados fazem relação entre a utilização do lixo e o impacto ambiental.Para a análise de dados da presente 
pesquisa, foi feita uma descrição geral da amostra, utilizando tabelas de frequência de acordo com a natureza da 
variável, qualitativa ou quantitativa. os resultados são ilustrados através de tabelas e gráficos a comparação 
estabelecida considerando as variáveis idade e gênero.O lixo pode ser um problema a ser resolvido e se torna um 
grave problema quando os lixeiros estão em greve, o que já aconteceu algumas vezes em diferentes regiões 
brasileiras.O desequilíbrio no ambiental oriundo do uso inadequado do lixo é desconhecido dos entrevistados 60% 
disseram que guardam o lixo em casa quando lixeiro não passa e quase 27% disseram que pagam alguém para 
levar o lixo para coletora, somente 10% admitiram que jogam o lixo na rua, 3,8% disseram que jogam no rio. 
 
Palavras-chave: Lixo. Impacto Ambiental 
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RESSIGNIFICANDO O PAPEL DA MÚSICA NA ESCOLA 

Lauren Alberto Xavier; Letícia Nery De Souza; Suzane Braun   

 
 

Em instituições de ensino percebemos que a música tem seu lugar, mas que talvez esse lugar precise de uma 
ressignificação. Vemos a música presente em datas especiais, também como instrumento facilitador para 
aprendizagem de conceitos das matérias estudadas, mas queremos por meio deste estudo levar o leitor a refletir 
sobre a música por ela mesma, o que ela traz para os alunos e para a escola. Ela é só uma ferramenta de ensino 
ou a presença da música na grade curricular desenvolveria mais o educando, aumentando suas capacidades 
cognitivas, afetivas e sociais?Verificar o significado que a música tem para os professores regentes e para os 
gestores,e como suas concepções sobre o ensino da música determinam a condução e o resultado do trabalho que 
se faz com ela no contexto escolar.Pesquisar o valor da música na educação e formação das crianças.Foi aplicado 
questionário quantitativo com 21 educadores (entre gestores e professores) de duas escolas particulares da cidade 
de São Paulo-SP, com o objetivo de diagnosticar o entendimento que eles tinham do papel da música na 
escola.Para a maioria dos educadores pesquisados, a música não deveria apenas ser instrumento pedagógico, 
mas uma disciplina curricular, pois para os mesmos, ela desenvolve talentos, atenção, auxilia na aprendizagem e 
na assimilação dos conteúdos.De acordo com os resultados obtidos em nossa pesquisa, percebe-se que já existe 
um espaço maior sendo conquistado pela música no contexto escolar, e não apenas a música cantada, mas a 
música por ela mesma, e os benefícios de seu estudo estrutural. 
 
 
 
Palavras-chave: Música, formação, escola, grade curricular. 
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A CONCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DE JOGOS 

Claudinéia Saraiva Da Rocha Santos 

 
 
O jogo é a construção do conhecimento, principalmente, nos períodos sensório motor e pré-operatório. Agindo 
sobre os objetos as crianças, desde cedo estruturam o seu espaço, tempo, desenvolvem a noção de causalidade, 
chegando à representação e, facilmente, a lógicaO presente trabalho teve como proposta: averiguar a concepção 
dos discentes de psicopedagogia sobre a utilização dos jogos no quotidiano; investigar quais são os objetivos que 
os discentes atribuem aos jogos na prática pedagógica e psicopedagógica; e, identificar a opinião dos discentes 
sobre o que consideram necessário para obter sucesso na utilização dos jogos no dia a dia.Este projeto propôs um 
estudo descritivo transversal, de natureza predominantemente quantitativa. A pesquisa foi realizada numa 
instituição particular de ensino superior da Zona Sul de São Paulo, envolvendo os alunos do curso de pós-
graduação em Psicopedagogia. Os sujeitos são vinte e cinco discentes que estudam no período da noite. 
Priorizamos uma única turma, com discentes de idades variando entre 21 a 38 anos.De acordo com as respostas 
dos sujeitos, 80% relatam que é possível ensinar os conteúdos através de jogos. Na questão que tange se os jogos 
só podem ser dirigidos, 60% afirmam que depende do objetivo. Na dimensão objetivo na utilização dos jogos na 
prática pedagógica e psicopedagógica, 44% abordam que para facilitar o aprendizado por meio de associação 
rompendo barreiras e 36% socializar dando oportunidade ao educador de absorver ações realizadas possibilitando 
intervenções nas dificuldadesConcluímos que cabe ao educador e psicopedagogo, no quotidiano, criar 
oportunidades de aprendizado, com cooperação e interação através das atividades lúdicas, transformando o brincar 
em um recurso pedagógico e psicopedagógico para experimentar, como mediador, o verdadeiro significado de uma 
aprendizagem com desejo e prazer. 
 
Palavras-chave: CONCEPÇÃO, DISCENTES, JOGOS 

 
 

 

 

 

 

 

A LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elizete Araújo Da Silva Mota  

 
 

A Matemática desenvolve na criança o raciocínio lógico, a sua capacidade para pensar e resolver situações-
problema, estimulando sua criatividade. Sendo úteis por permitir o contato permanente com formas, grandezas 
números, medidas, contagens.As metas desse estudo foram permitir por meio da ludicidade o aprimoramento de 
conceitos básicos matemáticos e proporcionar aos professores a reflexão perante os jogos aplicados em sala de 
aula.O trabalho se orienta por uma abordagem qualitativa, estudo de caso. A pesquisa foi realizada em ambiente 
educacional particular, na cidade de São Paulo. Com dezoito crianças de Educação Infantil da faixa etária de 4 e 5 
anos. Para coleta de dados foram utilizadas atividades que nortearam o tema em ação.As atividades realizadas 
foram: brincadeiras envolvendo a amarelinha (noções numéricas, geometria, contagem, seqüência numérica, 
avaliação de distância, avaliação de força, localização espacial, percepção espacial), jogo do boliche (contagem, 
adicionar, subtrair, avaliação de força, discriminação visual), bola ao cesto e queimada (contagem, noções 
numéricas, adicionar, discriminação visual), cabo de guerra e pular corda (seqüência numérica, medidas, 
geometria, contagem, constância de forma e tamanho, noção de velocidade, tempo, altura e distância).Foi possível 
observar que em matemática, as brincadeiras com bola auxiliam no desenvolvimento de habilidades como noção 
de espaço, tempo, direção, sentido, identificação e comparação de formas geométricas, contagem, comparação de 
quantidades, noção de adição. Constatou-se que na brincadeira com a bola no cesto está associada as noções de 
direção, sentido, localização, contagem, comparação de quantidades, possibilitando diferentes explorações. A 
interação entre os alunos, a socialização de idéias e troca de informações são elementos indispensáveis nas aulas 
de matemática em todas as fases de escolaridade. A ludicidade quando aplicada com objetivos pertinentes, permite 
sua adequação para as demais áreas do conhecimento, representadas nesse contexto pela Matemática. 
 
Palavras-chave: ludicidade, matemática, educação. 
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A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM 

Neusa Camargo Dos Santos  

 
 

No jogo, as crianças mostram sua inteligência, sua vontade, seu traço dominante, sua personalidade.Portanto, a 
proposta desta pesquisa foi verificar quais são as concepções dos docentes quanto à importância dos jogos e 
brincadeiras na educação Infantil e analisar o que os docentes da Educação Infantil consideram e entendem sobre 
jogos. E reconhecer o grau da importância que os docentes atribuem aos jogos e brincadeiras, como fator de 
aprendizagem.Este projeto propôs um estudo descritivo transversal, de natureza predominantemente quantitativa. 
Para a coleta de dados foram utilizados questionários mistos, constituídos de um conjunto de questões fechadas e 
abertas. O estudo foi realizado com uma categoria de sujeito: 16 docentes de 2º ao 5º ano.  A pesquisa foi realizada 
numa instituição particular da Zona Sul de São Paulo.Na questão que ressalta a importância do jogo para o ensino 
aprendizagem 62% dos pesquisados afirmaram que usam para o desenvolvimento da aprendizagem. Verifica-se 
assim, coerência de opiniões entre os docentes, uma vez que 43% relataram que utilizam os jogos e brincadeiras 
com o objetivo de desenvolver o aprendizado. Nos critérios de seleção 38% escolhem de acordo com o aluno, 37% 
de acordo com o conteúdo do dia, e apenas 25% de acordo com a atividade a ser desenvolvida.Esse trabalho nos 
permitiu conhecer as representações dos docentes a respeito da importância dos jogos e brincadeiras em sala de 
aula e a sua influência no processo ensino-aprendizagem, podendo atuar como um dispositivo facilitador do 
sucesso escolar. Diante dos resultados obtidos, a utilização dos jogos e brincadeiras é um elemento de grande 
relevância no ensino-aprendizagem. Usado como processo pedagógico percebe-se que mesmo sem intenção de 
aprender, quem brinca aprende. 
 
 
Palavras-chave: utilização, jogos, aprendizagem. 
 
 

 

 

 

O PROCESSO DE TRABALHO ADMINISTRAR DO ENFERMEIRO DO PROGRAMA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Elisabete Pedra Domingues Da Silva 

       

 
De acordo com GEOVANINI et al.,(2010) em 1994, foi implantado pelo MS o PSF e 1996 ampliado, vindo 
posteriormente, a denominar ESF. O enfº passa então a assumir importante papel no PSF, em especial na gestão 
dos serviços e na coordenação de USF. Sabe-se que, nas Unidade de Saúde Família, os enfermeiros desenvolvem 
no, seu dia-a-dia múltiplas atividades no campo de assistência, da gerência e da educação, ampliando as suas 
responsabilidades, que associadas às dificuldades existentes e ao interesse em proporcionar o bom andamento do 
serviço, sobrecarregam o seu cotidiano, tornando o processo de trabalho algo estressante (VILLAS BOAS et al., 
2008).Atuar assim em um ambiente complexo, cheio de atribuições, em que participam vários profissionais de 
saúde é um dos maiores desafios para o enfº, pensando nisso, a partir dessas reflexões e buscando conhecer de 
forma mais aprofundada os processos de trabalho administrar do enfº no PSF. Propõe-se com este estudo 
compreender como o enfº tem organizado seu processo de trabalho administrar para conseguir alcançar as metas e 
diretrizes do PSF? Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratória/ descritiva de campo transversal com 
abordagem qualitativa.O estudo será realizado no Município de Juquitiba Região Sul do Estado SP, nas UBS que 
fazem parte da ESF, onde será aplicado um questionário com questões abertas e fechadas aos enfermeiros. Esta 
investigação constitui em um estudo sobre o trabalho da enfºna UBS, tendo como questão central a especificidade 
desse processo de trabalho e como objeto de estudo as competências gerais e específicas do enfº e sua 
contribuição para concretização das funções essenciais de saúde pública.As respostas serão analisadas com base 
na teoria de análise de discurso, procurando identificar as frases temáticas que serão organizadas por proximidade 
em categorias empíricas que emergirão do material coletado e organizadas posteriormente categorias analíticas. 
 
 
Palavras-chave: Processo Trabalho/ Estratégia Saude Familia/Enfermeiro. 
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RELAÇÃO INTERPESSOAL PROFESSOR ALUNO E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Cláudia Amélia De Araújo Raposo 

 
 
Quando falamos em relação interpessoal professor/aluno estamos exatamente buscando esse significado de 
ligação, vinculação e convivência destes no dia a dia no processo educacional e seus reflexos no processo de 
aprendizagem.Esse trabalho busca investigar a influência na relação interpessoal professor/aluno de fatores como 
tendências pedagógicas e nível de conhecimento. E verificar o envolvimento do professor/aluno nas atividades 
propostas na escola e sua forma de comunicação.A abordagem da pesquisa foi quantiqualitativa. Questionário com 
questões abertas e observação. Os dados foram coletados em uma Escola Particular de São Paulo. Duas 
professoras e alunos das 3as. Séries. Os instrumentos utilizados foram: Questionário (aberto). Observação (em 
sala de aula da relação professor/aluno e métodos de trabalho). 
 
 
Palavras-chave: relação, professor, aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE ESCOLAR – UMA DE SUAS FACES - 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Edila Correia Da Cruz  

 
 
A escola hoje é uma instituição pluralista, que engloba pessoas de religiões, crenças, origens e dificuldades 
diferentes. É palco, de manifestações de agressividade e violência presentes nas transgressões das regras, 
deboches, recriminações e agressões físicas. Porém, é uma instituição que tem importância no desenvolvimento de 
crianças e jovens, pois é o local onde se busca a integração social, troca de experiências, aprendizado, preparação 
para o futuro.Portanto, este artigo tem como meta verificar a relação existente entre as dificuldades de 
aprendizagem e a violência no ambiente escolar. E investigar ações dos alunos diante de situações de violência e 
agressividade escolar.Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos quantitativos. Foram 
escolhidos 20 alunos do ensino fundamental II que estudam em uma Escola Municipal na Zona Sul de São 
Paulo.Quanto a atitude dos entrevistados ao terem seu material derrubado por outro estudante, 80% relataram que 
pediriam para ele pegar o material, 15% dariam um tapa e 5% xingaria. No que tange a vivência de uma situação 
de violência nas dependências escolares 80% respoderam chamar o inspetor para controlar a briga, 10% 
chamariam os amigos para ver o que esta acontendo e 10% incentiva quem esta ganhando a briga.  Com relação 
as regras de convivências ou contratos pedagógicos estabelecidos entre alunos e escola 30% pensam que 
somente os estudiosos seguem as regras. Quando solicitada a participação na aula 55% afirmaram ficarem 
envergonhados e não responder. Muito se fala sobre violência escolar, embora os índices sejam realmente 
elevados e ligados a causas diversas, pouco se fala no meio educacional que a violência escolar pode ter como 
uma de suas muitas faces as dificuldade de aprendizagem. Neste sentido, surge como sugestão, propostas de 
futuros trabalhos a discussão deste viés em escolas junto a docentes para que sugestões que minimizem esta 
pratica sejam adotadas. 
 
 
Palavras-chave: Violência, Escolar, Aprendizagem. 
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A IMPORTÂNCIA DA DINÂMICA FAMILIAR NA VIDA DA CRIANÇA: UM ESTUDO 
COMPARATIVO NUM PROJETO DE BRINQUEDOTECA 

Maiane Moreira Brasileiro Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Maria Angélica Monteiro  

 
 

O presente trabalho traz consigo uma pesquisa sobre a importância do brincar para a criança e a deficiência 
encontrada através de queixas principalmente a ausência e distanciamento dos pais em acompanhar e subsidiar 
recursos para um bom desenvolvimento.Proporcionar à criança um espaço onde o brincar e o ser criança seja 
respeitado. Verificar através do brincar conflitos e dificuldades aparentes ou inibidos no comportamento da criança 
que surgem mais facilmente nas brincadeiras acompanhadas pela intervenção terapêutica. Trabalhar com os pais a 
importância do tempo lúdico do filho principalmente em casa bem como os benefícios do tempo e atenção destes 
para as brincadeiras infantis.Utilizamos neste trabalho análise de conteúdos onde vários livros foram consultados 
bem como um estudo de caso. A pesquisa foi realizada numa instituição particular de ensino superior da zona sul 
de São Paulo. Os sujeitos foram 16 crianças e 10 pais. Totalizando 14 sessões sendo 2 para anamnese e 12 
intervenções de 90 minutos cada.  As intervenções psicoterapêuticas foram em grupo e o método utilizado foi não 
diretivo.A partir da proposta de que as intervenções fossem não diretivas abrimos espaços para que tanto crianças 
como pais fossem capazes de expor conflitos e dificuldades e que juntos procurassem possíveis soluções. 
Notamos que alguns pais assumiram e se propuseram a também modificar seu comportamento em relação ao filho 
e por fim toda a família. As crianças por sua vez também manifestaram e resolveram conflitos no brincar individual 
e/ou coletivo.Constatamos que no grupo onde os pais estiveram presentes e conscientes do papel do brincar para o 
bom desenvolvimento infantil as crianças eram mais assíduas. Observou-se também que houve mudanças mais 
significativas comparado ao grupo onde não tivemos participação dos pais e tais mudanças foram mais aquém.  
 
 
Palavras-chave: brincar, criança, família. 

 
 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA A 
QUALIDADE DE VIDA NA CONCEPÇÃO DO IDOSO 

Patrícia Elaine Ferreira Galego; Aline Alves Nogueira; Eunice Barros Ferreira Bertoso; 
Adriana Miranda Leite; Eliezer Fernandez Gumz  

 
 

Quando se fala em qualidade de vida é possível estabelecer relação com o aprendizado, conhecimento, porém 
pode ser considerada rara a associação da desta com o processo de aprendizagem entre alunos do ensino superior 
na senescência como influência positiva na melhoria da qualidade de vida dos mesmos. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida na terceira idade pode ser definida como a manutenção da 
saúde, em todos os aspectos da vida humana: físico, social, psíquico e espiritual.Nesta pesquisa propomos verificar 
a caracterização que se têm a respeito da velhice, os aspectos que compõem o conceito de qualidade de vida, 
juntamente com a investigação sobre como ocorre o aprendizado.O trabalho se orienta por uma proposta de 
abordagem qualiquantitativa. Foram escolhidos 20 alunos. Destes, 16 estavam cursando o ensino superior e 04 pós 
graduação. Utilizou-se um questionário com 15 perguntas abertas, aplicados individualmente aos alunos na própria 
instituição de ensino.De acordo com a amostragem o conceito de qualidade de vida apresenta respostas bem 
diversificadas. Observamos que as mulheres deram mais ênfase às atividades físicas e boa alimentação do que os 
homens. Verificamos que todos os sujeitos concordaram que a saúde física e mental são co-dependentes e devem 
caminhar juntas.Portanto, a qualidade de vida e o aprendizado estão relacionados devido a proporção alcançada 
com o esforço de continuação do desenvolvimento intelectual. Evidencia, portanto, a necessidade de se fazer um 
efetivo enaltecimento dos fatores positivos no retorno às atividades escolares, minimizando consequentemente os 
fatores negativos expostos, buscando melhorar a administração do tempo, evitando fatores de risco como estresse 
e depressão. 
 
 
Palavras-chave: aprendizagem, qualidade, idoso. 
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A QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS de INSTITUIÇÃO 
PRIVADA. 

Jainan Rodrigues Barretto; Noel José Dias Da Costa; Loreiny Claro Dos Passos; Aline 
Alves, Nogueira; Edmilson Pereira Da Silva; Vanessa Celaro De La Selva 

 
 

A Qualidade de Vida é afetada por vários fatores externos de forma negativa, os quais fizeram despertar pesquisas 
direcionadas à prevenção de transtornos como estresse e depressão. Estima-se que 15 a 25% dos estudantes 
universitários manifestam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante sua formação acadêmica, notadamente 
transtornos depressivos e de ansiedade.Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de vida, a 
vulnerabilidade ao estresse e a depressão entre universitários.Participaram do mesmo n=20 universitários, de 
ambos os sexos, de instituição privada da cidade de São Paulo. Utilizou-se o Inventário de Qualidade de Vida - IQV 
(Ogata, 2007), o Inventário Beck de Depressão - BDI e o Inventário de Vulnerabilidade ao Estresse, aplicados 
individualmente. Do total dos participantes, nove apresentaram qualidade de vida (QV) boa, dez QV moderada, 
uma QV pobre.Quanto à depressão, dezoito não possuem depressão clínica e duas apresentam depressão leve. 
Não houve casos de depressão moderada ou grave. Em relação à vulnerabilidade ao estresse (VE), quatro 
apresentavam alta VE, oito moderada VE e oito não apresentaram VE.Esses dados indicam a necessidade de 
ações preventivas e também interventivas, principalmente para os casos mais graves. A fim de manter a qualidade 
de vida alta indica-se ao grupo de resultado positivo, atendimento clínico de incentivo e reforço a seus hábitos 
saudáveis, buscando diminuir fatores de risco. A pesquisa demonstra a importância de um sistema de ações 
preventivas no contexto universitário, sendo necessárias também mais pesquisas pertinentes para que haja 
consolidação desses dados. 
 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida, universítários, vulnerabilidade. 

 
 
 
 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA DIMINUIÇÃO DOS SINTOMAS DE 
ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

Elen Pereira Da Silva 

 
 
Por atividade física entende-se qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos níveis de repouso, 
incluindo as atividades diárias.Esse trabalho se propõe a observar se os sintomas de ansiedade e depressão foram 
advindos da doença ou já estavam instalados; se o nível de ansiedade e depressão diminuiu, no grupo de 
diabéticos e hipertensos que praticavam atividade física, e se houve melhora na qualidade de vida física e 
emocional desse grupo.A abordagem da pesquisa foi qualitativa, tendo como ferramenta um questionário com 7 
questões abertas e a aplicação da escala Beck para ansiedade e depressão. Tendo como amostra um grupo de 15 
pessoas, todas do sexo feminino, acima de 40 anos, pacientes de um PSF na Zona Sul de São Paulo. 
 
 
 
Palavras-chave: Atividade Física, Ansiedade, Depressão. 
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OS DESAFIOS DO BULLYING NO CONVIVIO SOCIAL 

Rosana Angelo Ribeiro; Elen Pereira Da Silva; Elisangela Moura De Oliveira;  
Tirza Wendy Silva Balmant 

 
 

O bullying vem crescendo, nas escolas e expandiu para a internet com o ciberbullying utilizado para agredir as 
pessoas, sem ser identificado causando muitos danos para a pessoa que está sendo humilhada, envolvendo pais e 
até mesmo delegacia de policia para resolver esta situação, com todo este movimento, a criança envolvida fica 
desestimulada a freqüentar a escola ou conviver em grupos de amigos, se excluindo e ficando suscetível para 
desenvolver algumas patologias.Portanto, este artigo tem como metas prevenir a prática do bullying na escola em 
seus vários ambientes. Melhorar a qualidade das relações interpessoais dos alunos, proporcionando significativas 
mudanças no convívio tanto escolar como social. Este projeto foi realizado em uma Instituição Municipal localizada 
na região Sul de São Paulo, numa sala com 29 participantes com idade entre 12 a 15 anos. No total foram 
realizadas 12 reuniões, no decorrer do projeto, com duração de 1 hora.  As atividades foram finalizadas em sala e 
expostas em um mural, elaborado na parede da sala de aula.Percebemos que os ambientes em que os alunos 
estavam sendo alvos de Bullying, na instituição eram sala de aula e a quadra esportiva. E o refeitório é o ambiente 
que eles se sentiam mais seguros, livre de ataques físicos e provocações verbais. Um dado relevante que 
constatamos foi quando questionamos com que freqüência eles sofrem agressões físicas, a resposta mais 
predominante foi diariamente, confirmando assim a existência da principal característica do bullying.Concluímos 
que o bullying está se manifestando hoje de diversas formas e maneiras, estando presente em todos os contextos 
sociais. Na maioria das vezes esta prática é considerada inofensiva e normal, muitas vezes não sendo percebidas 
as conseqüências psíquicas que pode acarretar. O Bullying tem influência negativa imediata e tardia sobre todos os 
envolvidos, quem pratica, recebe e a testemunha 
 
 
Palavras-chave: Bullying. 
 
 

 

 

 

 

 

TESTE HTP EM PACIENTES COM DEPRESSÃO 

Juliana Gomes Candido; Jainan Barretto Rodrigues; Naiara Alves Do Patrocinio; Patrícia 
Maria Da Silva Costa; Winny Cassandra Fortes Fonseca; Flávia Helena Zanetti Farah 

 
 

A depressão é o mal do século, atingindo grande parte da população mundial, tendo aumentando em proporções 
alarmantes. Sendo uma patologia caracterizada por humor deprimido, falta de motivação, capacidade reduzida de 
pensar, desinteresse, insonia, agitação, fadiga, perda de energia e sentimentos de menos-valia, entre outros.Com  
uso da técnica projetiva de desenho da Casa- Árvore-Pessoa (House-Tree-Person) para obter informação sobre 
como uma pessoa experiencia sua individualidade em relação aos outros e ao ambiente do lar.Como todas as 
técnicas projetivas, o HTP estimula a projeção de elementos da personalidade e de áreas de conflito.Deste modo o 
objetivo nesta pesquisa é verificar e identificar traços de personalidade semelhantes em indivíduos com diagnóstico 
de depressão.A amostra foi composta com dez indivíduos com diagnóstico de depressão, média de idade  40 anos, 
que residem na periferia da zona Sul de São Paulo. Aplicou-se o teste HTP em uma única sessão.Todos(10) os 
participantes ocultaram os braços e mãos nos desenhos, dando indícios de inadequação e culpa. Sete(7) 
participantes mostraram ênfase na casca onde demonstra ansiedade, depressão, meticulosidade e obsessividade. 
Todos(10) os participantes projetaram frutos no desenho da árvore,deste modo representam a dependência e 
imaturidade, seis(6) participantes desenharam cicatrizes no tronco da árvore onde demonstram trauma. Cinco(5) 
participantes projetaram  sombreamentos,deste modo representam possíveis traumas.Conclui-se que indivíduos 
portadores de depressão apresentam traços de personalidade semelhantes ao projetar seus desenhos.Eles 
apresentaram comportamentos  como ansiedade, inadequação, culpa, depressão, meticulosidade, obsessividade, 
dependência, imaturidade e traumas. Todos sendo características esperadas em indivíduos com diagnóstico de 
depressão. 
 
 
Palavras-chave: HTP, depressão, traços de personalidade. 
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A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL NA 
ESCOLHA DO CLIENTE POR UMA MARCA 

Francília Vieira Santos; Fernando Rochael 

 

 
Introdução 
Através das experiências obtidas com o contato entre um indivíduo e uma determinada organização, o mesmo cria 
um conceito e suposições sobre a marca, podendo assim, gerar uma identificação organizacional. Entretanto, este 
papel não está somente nas mãos do indivíduo, e sim das organizações, que devem procurar envolver os seus 
clientes atuais e futuros para a criação dessa identificação e assim poder obter benefícios com esta interação.A 
presente pesquisa delimita-se por desenvolver estudos voltados ao tema de Marketing, trazendo abordagem sobre 
a identificação da personalidade com a marca. Não há pretensão de esgotar o assunto abordado neste trabalho, 
mas contribuir com a discussão sobre a temática, com a intenção de provocar a reflexão e conscientização dos 
consumidores.Há, portanto, a necessidade de delimitação com base de que este estudo possa contribuir com o 
desenvolvimento e entendimento em Marketing no Brasil, mas especificamente no estado de São Paulo, nos 
tempos atuais. 
 

Objetivo 
- Avaliar a influência da identificação do cliente na escolha de uma marca para aquisição. 

- Investigar como o consumidor se identifica com a marca; 
- Entender o que faz com que o consumidor seja fiel à marca escolhida; 
- Constatar qual é o nível de satisfação do consumidor com a marca. 

 
Metodologia 
Quanto à classificação a pesquisa pode ser considerada exploratória, sua frequência transversal,suas fontes 
primárias e a coleta de dados qualitativo. Para os fins de justificar a pesquisa foi utilizada uma amostra 
intencionalmente escolhida com cinco consumidores da marca EXTRA, pois fazem parte da população que, de 
forma diferenciada, trarão considerações importantes a respeito do objeto estudado. A coleta de dados foi realizada 
in loco, ou seja, no estacionamento de uma das lojas do Hipermercado Extra no município de São Paulo com 
consumidores que saíam da loja após efetuarem as compras. A coleta foi efetuada pela própria pesquisadora 
autora deste trabalho, os registros das respostas foram feitos por anotações da pesquisadora, com o cuidado de 
gravar a entrevista. A análise do conteúdo das entrevistas foi feita através das transcrições das mesmas tendo-se o 
cuidado de verificar se o material estava completo e inalterado, para não modificar a percepção da pesquisadora.  
 

Resultado 
De uma maneira geral percebe-se nas entrevistas que não foi alcançado o objetivo da pesquisa de avaliar a 
influência da identificação do cliente na escolha de uma marca para aquisição, talvez devido à escolha intencional 
da população conforme mencionado como limitador da pesquisa na metodologia. Através dos resultados da 
pesquisa pode-se avaliar que neste caso especifico o fator que de fato levava o consumidor a escolher a marca 
especificamente eram as suas necessidades, Claro que não podemos desconsiderar os demais fatores, que foram 
abordados, porém se tivéssemos que elencar o fator preponderante a necessidade ficaria em primeiro lugar. 
 

Conclusão 
Ao tentar entender os motivos pelos quais as pessoas escolhem determinadas marcas pode-se citar a indução 
direta e indireta em que o fator mídia pode ser determinante. Os amigos também podem interferir nas escolhas, 
bem como nas próprias relações pessoais em que a pessoa apenas por observarem os hábitos e escolhas alheias 
decidem adquirir e não consideram o próprio nível de satisfação com certas marcas.O constante consumo de bens 
duráveis e não duráveis, materiais e imateriais faz parte do cotidiano e estrutura valores que constroem identidade, 
regulam relações sociais e definem as interações culturais. Um pensamento capaz de ler os significados culturais 
do consumo possui uma grande importância antropológica e comunicacional já que os bens são investidos de 
valores para expressar idéias, princípios, provocar transformações e criar permanências. Como reflexão final fica a 
questão que a marca aparece como estratégia do mercado contemporâneo, porém muitas vezes a mesma é 
interiorizada pelo consumidor final, adotando este involuntariamente inclusive a identidade da organização. 
 
 
Palavras-chave: Identificação Organizacional. Percepção. Marca. 
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EMPREENDEDORISMO: COMPORTAMENTO E PERFIL DOS ALUNOS 
EMPREENDEDORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNASP 

Daniel Andrade Da Silva; Janderson Alves Da Silva; Laelton Souza De Almeida;  
Mercy Escalante Ludeña  

 
 
         
 

Introdução 
Há algum tempo, estudos apontam a contribuição do empreendedorismo para o desenvolvimento regional. Em 
virtude disso, instituições de ensino e órgãos governamentais, em especial, promovem ações para o 
desenvolvimento do perfil empreendedor dos indivíduos. O presente trabalho propõe estudar o perfil e o 
comportamento empreendedor dos alunos do curso de Administração do UNASP – Campus São Paulo/Brasil. Um 
instrumento de medição (já existente na literatura) o qual considera quatro fatores (tais como realização, poder, 
planejamento e inovação) foi utilizado para avaliar o dito perfil. Os resultados sugerem que os empreendedores do 
curso de Administração do UNASP estão preparados em relação às dimensões realização e poder e precisam 
melhorar em planejamento e inovação. Identificou-se também que a contribuição do curso de Administração em 
relação ao empreendimento desses alunos foi avaliada como boa, em sua maioria. A pesquisa quanto ao método 
foi Exploratória, e de caso. O resultado foi obtido através de pesquisa (survey) realizada junto aos mencionados 
alunos de administração durante o primeiro semestre de 2011. 

 
Objetivo 
Objetivo geral: Analisar o perfil e comportamento empreendedor do aluno do curso de administração do 
UNASP/São Paulo. Identificar algumas das melhores praticas do perfil e comportamento empreendedor, com foco 
ao empreendedorismo universitário. 
Objetivos específicos: identificar algumas das melhores práticas do perfil e comportamento empreendedor, com 
foco ao empreendedorismo universitário; identificar os fatores críticos de comportamento e perfil empreendedor do 
aluno universitário, caso UNASP – São Paulo/Brasil. identificar e avaliar em forma comparada instrumentos, 
modelos para avaliar perfil empreendedor, com foco ao empreendedorismo universitário. 
 

Metodologia 
A pesquisa quanto ao método foi exploratória, e de caso. O resultado foi obtido através de pesquisa (survey) 
realizada junto aos mencionados alunos de administração durante o primeiro semestre de 2011. No nosso caso a 
pesquisa é fundamentalmente qualitativa. A questão da abordagem quantitativa foi só na parte da análise de uma 
parte das entrevistas e foi com uso censo. O universo da pesquisa foi formado pelos alunos do curso de 
Administração do UNASP nos respectivos semestres: 5º, 6º, 7º e 8º em forma de censo. Sendo que em primeira 
instância todos os alunos responderam um questionário feito pelo grupo cuja abordagem é quantitativa. Após esse 
questionário selecionamos para uma segunda fase os alunos que de fato têm seu próprio empreendimento e 
abordamos os mesmos de forma qualitativa com o questionário adaptado de (SOUZA. et al., 2004).  
 

Resultado 
Os resultados sugerem que os empreendedores do curso de Administração do UNASP estão preparados em 
relação às dimensões realização e poder e precisam melhorar em planejamento e inovação. Identificou-se também 
que a contribuição do curso de Administração em relação ao empreendimento desses alunos foi avaliada como 
boa, em sua maioria. 
 

Conclusão 
Com este trabalho pudemos identificar, através da revisão bibliográfica, as características do empreendedor e os 
fatores críticos que contribuem para o desenvolvimento empreendedorial. Percebemos que o UNASP poderia usar 
como base as universidades que envolvem-se com spin-offs (universidade tecnológica), e assim ajudar os 
estudantes a desenvolverem seu perfil inovador. 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Perfil empreendedor, Comportamento empreendedor 
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ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZADO NA 
DISCIPLINA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO 

Samara Marinielli; Wanderley Carneiro 

 
 

Introdução 
Neste estudo iremos avaliar a percepção e o desempenho dos alunos de administração  diante de alguns métodos 
didáticos aplicados a disciplina administração da produção. Iremos identificar as prefêrencias dos alunos quanto 
aos métodos utilizados em sala de aula, e avaliar se entre os alunos existem diferenças na assimilação de 
conceitos teóricos e a aplicação nas avaliações dadas pelo professor. Com a pesquisa buscamos obter as 
principais caracteristicas e objetivos que os professores buscam alcançar em sala de aula, que é absorção dos 
conteúdos e atividades aplicadas para os alunos, atraves dos melhores métodos de ensino. Para assim o professor 
poder adaptar sua didatica ao melhor metodo para obter esses resultados. 

 
Objetivo 
Analisar o nível das dificuldades teóricas e práticas apresentadas por alunos da disciplina administração da 
produção do curso de Administração do UNASP.Identificar a natureza das dificuldades que os alunos de 
administração da produção encontram durante o processo de aprendizagem.Avaliar se entre os alunos existe 
diferença significativa no que tange à assimilação de conceitos teóricos e à capacidade de aplicação de tais 
conceitos.Avaliar quais as principais dificuldades relativas a aplicação de ferramentas básicas de matemática, 
necessárias aos cálculos de planejamento e controle da produção. 

 
Metodologia 
De acordo com Gil (2002), uma pesquisa pode ser classificada em relação aos seus objetivos, bem como em 
relação aos seus procedimentos de coleta de dados. Em relação aos objetivos, a pesquisa proposta pode ser 
classificada como exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, tornando-o 
mais explícito. Ela se propõe a dar uma melhor compreensão das dificuldades de aprendizagem relacionada aos 
conceitos ligados à administração da produção. Além disso, a pesquisa não tem a intenção de testar 
definitivamente a hipótese apresentada, mas sim de fornecer alguns subsídios para que ela possa ser melhor 
compreendida ou ainda criar e estruturar novas hipóteses. 

 
Resultados 
Constatamos com a pesquisa que as atividades em grupo motivam mais os alunos, pois quando estão reunidos em 
uma atividade tem mais liberdade e confiança em perguntar entre eles mesmos tirarem suas duvidas sobre 
determinado assunto,a quantidade dos grupos podem interferir no objetivo do professor, dependendo da atividade a 
quantidade pode atrapalhar na absorção do conteúdo, pois se houver muitos componentes o trabalho pode não ser 
bem dividido e acaba ocorrendo um desbalanço nas atividades. Os alunos são exigentes, assim como o mercado 
de trabalho exige deles eles também exigem da instituição de ensino e dos professores que estão ali para os 
ensinarem, como cada aluno tem suas diferenças e jeitos e facilidades de aprender determinados assuntos,o 
professor precisa entender e saber os melhores métodos para sua disciplina e as dificuldades que nela compõem, 
fazendo o melhor método e aplicando para obter o resultado positivo de seu ensino aprendizado, saber trabalhar 
em grupo em atividades que podem ser trabalhadas assim, saber elaborar um prova para obter o real 
conhecimento dos alunos, uma aula bem elaborada, e um professor consciente das limitações e dificuldades de sua 

matéria com certeza terá o melhor resultado e o melhor alcance de ensino e aprendizado. 
 
Conclusão 
Concluímos que cada matéria tem suas características, e assim como as estudadas na administração da produção, 
o professor deve considerar a natureza do conteúdo que deverá ser ministrado e diante disso escolher o melhor 
caminho para expor aos alunos. Da mesma forma, no processo de avaliação a natureza do conteúdo também deve 
ser considerado, bem como, a forma de como se deu o processo de ensino aprendizado.Dessa forma, recomenda-
se que novos estudos dessa natureza sejam realizados e o método seja aperfeiçoado e repetido para que se possa 
confirmar os apontamentos que os resultados dessa pesquisa encontrou. 
 
 
Palavras-chave: Ensino e aprendizado, métodos didáticos, qualidade de ensino, percepção e desempenho dos 
alunos. 
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EXCELÊNCIA EM ACURÁCIA NO GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 

Ana Paula Pinheiro Da Silva 
 

Introdução 
Praticamente todas as organizações buscam técnicas que possam garantir a acurácia e a transferência das 
informações sobre valores e quantidades de seus estoques. O gerenciamento dos estoques nas organizações é 
fundamental para a diminuição dos custos de armazenamento e atendimento à demanda e isso explica a 
importância da acurácia nas informações referentes aos itens em estoque para alcançar excelência no nível de 
acurácia, e como os inventários e novas tecnologias para gerenciamento de estoques podem auxiliar na garantia da 
acurácia nas informações dos estoques. 

 
Objetivo 
Este trabalho apresenta as dificuldades que os gestores de logística encontram para garantir a acurácia das 
informações de seus estoques e novas tecnologias encontradas no mercado para auxiliar na acurácia das 
informações. 

 
Metodologia 
Este trabalho foi realizado atraves de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e comparados com os dados coletados 
através de um questionário com pessoas que trabalham com estoques ou que seus trabalhos dependam de 
estoques. 

 
Resultado 
Abrangência no gerenciamento de estoques 
O gerenciamento de estoques é uma atividade primaria do processo logístico, de suma importância para a 
obtenção dos objetivos logísticos, de custo e nível e serviço. Curva ABC - A curva ABC é a ordenação dos itens 
tanto por quantidade consumida, quanto por valor do produto, os itens de maior importância segundo a ótica de 
valor ou quantidade dá-se a denominação itens classe A, aos itens medianos, itens classe B, e aos menos 
importantes, itens classe C.  
Tipos de estoque: 
Almoxarifado de matérias-primas; Almoxarifado de materiais auxiliares; Almoxarifado de manutenção; Almoxarifado 
intermediário;Almoxarifado de acabados;Acurácia - A acurácia de estoque é determinada pela relação entre a 
quantidade física e existente nos registros de controle. 
O estoque apresentará acurácia de 100% quando a quantidade física coincidir com a teórica em todos os itens. 
Impactos 
Planejamento - Todo o planejamento de uma organização é com base nos dados de estoques e vendas. Através 
destes dados é realizado o planejamento das necessidades, previsão dos estoques e níveis de estoque e se as 
informações não forem verdadeiras toda a programação estará errada. 
Produção - É extremante desagradável estabelecer todo um plano de produção baseado na disponibilidade de 
materiais e perceber que existem divergências entre o físico e o teórico.  
Vendas. Um nível de serviço adequado ao cliente dependerá totalmente da acurácia das informações, pois com um 
nível excelente de acurácia não existirá a possibilidade de falta de produto para o cliente  
Custos - Quanto menor o seu custo com estoques, maior será o seu poder de competitividade no mercado. 
Soluções administrativas 
Inventário - O Inventário é a contagem física e contínua dos estoques, enquanto o inventário periódico tem como 
foco principal o valor de estoque, os inventários rotativos estão voltados para garantir a precisão dos registros 
Just-in-time - A idéia do Just-in-time é fabricar lotes vantajosos utilizando o menor numero de estoques durante o 
processo. Kanban - Kanban e o sistema de organização dos estoques através de cartões visuais. 
MRP - O MRP faz o planejamento das necessidades de materiais, estoques conforme a capacidade produtiva e 
demanda 
Soluções Tecnologicas 
Código de barras - Código de barras é a tecnologia mais utilizada para identificar materiais que estão armazenados, 
vendidos e etc. São etiquetas que ajudam nos controle rápido dos estoques e da movimentação da mercadoria.  
RFID / EPC RFID/EPC são etiquetas com um código eletrônico de produtos, formadas por um micro chip e antena 
de rádio integrada. Esta nova geração na identificação de produtos já está sendo utilizada em alguns 
supermercados do exterior, permitindo um maior controle dos processos.  

 
Conclusão 
Os estoques precisam ser bem gerenciado para que não haja excessos, podendo ter o máximo de benefícios em 
relação ao capital e recursos investido. A acurácia dos estoques tem por finalidade garantir a exatidão dos dados 
físicos e sistêmicos. Garantindo assim um planejamento adequado e um nível excelente de atendimento das 
demandas, com redução de custos. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de estoque, acuracia, inventario. 
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EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO: TRANSFORMANDO A OPINIÃO DO CLIENTE 
EM ESTRATÉGIA DE MARKETING. 

Ariane Esteves Dos Santos; Edinor Max Gruber. 

 
 

Introdução 
A abertura do mercado brasileiro trouxe uma diversidade de empresas que oferecem produtos, condições, preço e 
qualidade diferenciada. Tornou-se uma questão de sobrevivência para as empresas, a adoção de estratégias que 
garantem uma posição no mercado. Compreendendo a importância do cliente para a organização, tais estratégias 
competitivas têm sido totalmente voltadas ao cliente. Para a elaboração de  tais estratégias, a empresa precisa 
saber exatamente quais são as necessidades e desejos dos clientes, aprimorar seus produtos e serviços, 
estabelecendo fortes relacionamentos.Contudo é perceptível que a opinião do cliente, é uma ferramenta importante, 
que auxilia a organização no planejamento estratégico. 

 
Objetivo 
O objetivo geral foi estudar estratégias de diferenciais competitivos, com base nos níveis de satisfação dos clientes 
de uma loja de varejo do setor de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, localizada em um Shopping Center 
na grande São Paulo.Os objetivos específicos foram: Identificar quais são os fatores que causam maior impacto na 
satisfação do cliente, definir quais são as necessidades mínimas e adicionais dos clientes; avaliar se a empresa 
concentra todos os seus esforços na conexão constante com o cliente e conhecer as ações que os clientes 
consideram indispensáveis para um excelente atendimento. 
 

Metodologia 
Por meio de pesquisa exploratória, com dados primários e quantitativos, os dados foram coletados pelos próprios 
pesquisadores, através de um questionário estruturado contendo 12 questões, aplicado a 80 clientes que 
compareceram à loja no momento em que a pesquisa estava sendo realizada. Para a tabulação das respostas, 
foram geradas tabelas com os dados coletados, que foram demonstrados por meio de gráficos e comentados com 
base no referencial teórico. 

 
Resultado 
Constatou-se que 40% dos clientes entrevistados já conhecem a loja, outros   14% consideram  fácil acesso e 16% 
acreditam que o preço é acessível.Dos clientes entrevistados 82% realizaram alguma compra e 18 % não 
realizaram compra, o principal motivo para a não compra foi falta de mercadoria. Notamos que 93% já são cliente 
da loja há algum tempo, o que significa que existe alto índice de fidelização de clientes. A freqüência de compra 
percebida foi de três vezes ao ano.Quanto à exposição dos produtos, 49% dos clientes consideram boa. Em 
relação à preocupação do vendedor em atender as necessidades do cliente: 49% consideram boa, 39% regular e 
apenas 11% dos clientes estão entre satisfeito e excelente. Notamos uma maior preocupação do vendedor em 
atingir a meta de vendas.No entanto 88% dos clientes disseram que o produto oferecido foi adequado. Acreditamos 
que isto ocorre porque o cliente na maioria das vezes já vai à loja sabendo o quer comprar. 58% dos clientes, foram 
informados sobre os benefícios do produto e 30% já conheciam estes benefícios antes da aquisição do 
produto.Quanto ao prazo e pontualidade de entrega, 16% dos clientes consideram regular, 32% bom, 26% estão 
satisfeitos e 21% consideram excelente.Considerando que 81% dos clientes nunca foram contatados para a 
transmissão de informações e nem para pesquisa de satisfação, percebemos que a loja não utiliza o cadastro  de 
seus clientes para comunicação com os mesmos. 
 

Conclusão 
A loja possui uma grande estrutura de vendas. Porém alguns fatores, como: falta de mercadoria, exposição dos 
produtos na loja, prazo e pontualidade de entrega, preocupações com a real necessidade do cliente e a 
comunicação realizada com os mesmos estão contribuindo para que a empresa não obtenha excelência em seu 
atendimento.Constatou-se que a empresa não mantém todos os esforços voltados a conexão com o cliente e que 
ações voltadas ao atendimento das necessidades dos clientes e a comunicação com os mesmos devem ser 
tomadas para que a empresa possa atingir um nível de excelência no atendimento ao cliente. 
 
Palavras-chave: Comunicação, Marketing, Venda Pessoal, Gestão de Clientes. 
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GESTÃO PATRIMONIAL: DO INVESTIMENTO AO CONTROLE E MANUTENÇÃO 

Rodrigo Davila Silva; Tabata Moreira Rodrigues; Vanessa Pereira Silva;  
Edinor Max Gruber 

  
         

Introdução 
Sendo os Recursos Patrimoniais os elementos primordiais para produzir e gerar lucros à organização, torna-se 
essencial possuir uma gestão eficaz dos mesmos. Essa pesquisa teve como intuito verificar as melhores práticas 
de gestão patrimonial através de um estudo com consultores da área, sobre a eficácia e eficiência dos métodos já 
existentes. 

 
Objetivo 
Essa pesquisa teve como objetivo geral estudar como ter uma gestão patrimonial eficaz através do estudo das 
praticas de gestão e como objetivos específicos, buscou verificar os principais erros encontrados na gestão do 
patrimônio, estudar como desenvolver uma gestão eficaz e entender como as organizações enxergam a 
importância da gestão patrimonial. 

 
Metodologia 
Para maior conhecimento do assunto e das principais práticas de gestão, foi realizado inicialmente um 
levantamento bibliográfico sobre as mesmas, pois, essa metodologia permite ao investigador a cobertura de uma 
gama de fenômenos maior do que se poderia pesquisar diretamente, e para dar embasamento ao referencial 
teórico, foi aplicada a três consultores da área de gestão patrimonial uma entrevista qualitativa estruturada e de 
caráter exploratório a fim de se obter respostas para o problema de pesquisa proposto.  As entrevistas foram 
realizadas no período de fevereiro e março de 2011, o contato com um dos entrevistados se deu através de 
entrevista face a face e as outras duas foram respondidas via e-mail. 

 
Resultado 
Através desta pesquisa foram identificados que existem diversas ferramentas para controle e manutenção dos 
ativos de uma empresa, porém muitas das organizações não usufruem de maneira eficaz estas mesmas 
ferramentas, ou não dão a devida importância a elas. Por meio da entrevista com os profissionais da área, foi 
notado também que falta aos funcionários, a disseminação de uma cultura de cuidado e preservação do patrimônio, 
bem como existe certa falta de capacitação, além da carência de se dar a devida importância ao controle 
patrimonial por parte dos líderes da organização como um todo, isso poderia ser melhorado através do treinamento 
dos funcionários, implementação de uma boa política de manutenção preventiva podendo chegar até a filosofia 
TPM (manutenção preventiva total) e um controle mais detalhado sobre a real situação do patrimônio e 
necessidade efetiva de investimentos. Os Líderes das organizações devem melhor extrair rentabilidade tendo de 
um efetivo uso e controle dos bens. Com os dados adquiridos, foi constatado que existem diversas formas de 
adquirir o bem e cabe a organização averiguar a forma que mais se adéqua a sua realidade, também deve se levar 
em consideração, antes de se fazer o investimento, o período de retorno sobre o mesmo, bem como o valor 
agregado que esse equipamento trará ao produto que a empresa produz, esse fator é de vital importância para que 
a organização consiga obter diferencial competitivo e a atualização tecnológica dos seus recursos produtivos é uma 
grande contribuição para obter esse diferencial. 

 
Conclusão 
Esta pesquisa conseguiu apresentar as principais ferramentas de gestão patrimonial bem como ressaltar a 
importância do patrimônio para a organização, houve a identificação dos principais erros de gestão e as possíveis 
ações para correção dos mesmos, foram apresentadas também as necessidades e as formas de investimento 
levando-se em consideração a otimização dos recursos. Uma das limitações encontradas na realização deste 
trabalho foi a dificuldade no agendamento das entrevistas com os consultores, além disso, este estudo se delimitou 
em apresentar as principais formas de gestão patrimonial por terem fundamental importância na extração do 
potencial máximo dos recursos da organização, angariando maior lucratividade para a mesma. No decorrer da 
pesquisa, notou-se que além das ferramentas de gestão, existem outros aspectos importantes na administração 
dos recursos que é a inserção de uma cultura de zelo e preservação dos bens patrimoniais, podendo este aspecto 
tornar-se objeto de estudo para futuras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Recursos Patrimoniais,Gestão Patrimonial, Investimentos, Manutenção E Controle Patrimonial. 
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LIDERANÇA HORIZONTAL E VERTICAL; SEMELHANÇAS E DIVERSIDADES 

Manoela Inacio Pereira; Renata Moreira Dias; Joana D’arc Fernandes   

         
 

Introdução 
O resultado da empresa tem como base o desenvolvimento e desempenho do colaborador, e o líder tem a função 
de conectar o colaborador à missão da empresa.Muitas pessoas não se dão conta do impacto positivo que alguns 
minutos de conversa podem fazer, principalmente sendo estes em forma de feedback. O relacionamento existente 
entre gestor e colaborador pode e deve ir muito além do necessário para alcançar os objetivos organizacionais. Ao 
se tomar conhecimento da importância do líder para o sucesso da organização e dos diversos tipos de liderança, a 
pergunta que surge é: Qual estilo de liderança é mais eficaz para obter maior produtividade de cada funcionário? 
Qual a influência do líder no resultado da empresa? 
 

Objetivo 
Considerando-se que a liderança pode ser um diferencial competitivo no mundo dos negócios, na formação de 
novas competências, e nos resultados em processos concorrenciais de mercado, o objetivo geral desta pesquisa foi 
identificar diferenças e/ou semelhanças entre os principais tipos de liderança mais reconhecidos na atualidade, e 
qual o impacto - positivo ou negativo – que essas vertentes provocam nos liderados. 

 
Metodologia 
Para realizar esse trabalho optou-se por uma abordagem quantitativa, com nuances de interpretação qualitativa. 
Esta pesquisa foi realizada com pessoas subordinadas a um líder direto, independente da função que 
desempenham, em duas empresas: Hexagon Metrology Sistemas de Medição Ltda e Trix Tecnologia Ltda. 

 
Resultado 
Ao final desta investigação foi possível constatar que, sendo as empresas pesquisadas compostas, no que se 
refere a recursos humanos, basicamente de homens jovens, o nível de satisfação geral com a comunicação está 
acima do bom; até é possível dizer que em muitos aspectos é considerado ótimo. Nota-se também que na 
percepção da maioria dos funcionários, os estilos de liderança tendem ao democrático, ainda que haja um 
percentual significativo de autocratas. Esse número chama ainda mais atenção pelo perfil jovem do grupo.Foi 
possível perceber que há um percentual constante de funcionários insatisfeitos ou potencialmente insatisfeitos, com 
suas oportunidades de participação nas decisões da empresa, com o perfil de líder dos seus superiores, com o 
estilo de comunicação e relacionamento existente entre eles e seus líderes diretos. 

 
Conclusão 
Os respondentes deixaram claro que a comunicação assertiva do líder com sua equipe, influencia na compreensão 
das informações, metas e objetivos propostos, como também no relacionamento interpessoal dessas partes. A 
satisfação com esse relacionamento e com o estilo de liderança motiva o funcionário e estimula-o a manter-se 
aberto e produtivo. A constatação ou interpretação de posturas autocráticas por parte da liderança potencializa o 
surgimento insatisfações no grupo de funcionários, estimula a postura introspectiva e limita a comunicação.Os 
diferentes tipos de liderança podem trazer diferentes resultados para a organização, e os resultados positivos 
poderiam ser melhores se posturas autocráticas ou centralizadoras fossem reduzidas às situações extremamente 
necessárias. O líder democrático se preocupa com sua equipe, estimula-os a participar das decisões, motiva, e faz 
com que suas funções sejam desempenhadas com resultado positivo e eficaz. Nessa perspectiva as autoras 
sugerem aos líderes das empresas pesquisadas:1. A realização de uma avaliação interna institucional visando 
identificar com mais clareza os pontos frágeis e/ou com espaço para melhoria na relação líder/liderados;2. Que se 
invista em treinamentos e capacitação para o exercício da liderança horizontal ou democrática;3. Que os 
funcionários sejam convidados a participar/sugerir um plano estratégico de melhoria nos processos e ferramentas 
de comunicação interna da empresa. 
 
 
Palavras-chave: Comunicação empresarial, comunicação horizontal e vertical, liderança. 
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MENTORING NA GERAÇÃO Y: ESTUDO DE CASOS EM MULTINACIONAIS NO 
BRASIL 

Diego Barbosa Dias Da Silva; Mercy Escalante Ludeña  

         
 

Introdução 
Na administração moderna, muitas ferramentas de desenvolvimento e técnicas de gestão vêm sendo testados. 
Uma dessas ferramentas é o Mentoring, que propõe um relacionamento entre um mentor que oferece 
conhecimento e ajuda, e um mentorado que sob sua orientação, busca enfrentar desafios e realizar escolhas. Os 
tipos de mentoring atualmente identificados são: forma, informal, misto e reverso. Sendo o atual mercado de 
trabalho composto por diversas gerações de profissionais, pode-se notar que uma, especificamente, tem sido alvo 
de diversos estudos, pois se distinguem pelo seu comportamento e visão de mundo, sendo denominada de geração 
Y. O mentoring em contrapartida, possui poucos estudos direcionados, principalmente no Brasil, dado o potencial 
reconhecido como meio de desenvolver e engajar pessoas, havendo destaque principalmente por causa de sua 
função de apoio psicossocial. 
 

Objetivo 
Esta pesquisa teve como objetivo direcionador, analisar como se desenvolve o mentoring em profissionais da 
geração Y em multinacionais no Brasil. Sendo os objetivos específicos: identificar os métodos e ferramentas de 
mentoring; analisar os programas de mentoring com ênfase na geração Y; analisar os resultados do programa de 
mentoring em profissionais da geração Y. 
 

Metodologia 
Os sujeitos da pesquisa foram três empresas multinacionais de grande porte, onde através de uma pesquisa 
exploratória com uma abordagem qualitativa, utilizando-se da entrevista semi-estruturada para obtenção das 
informações, foi possível realizar a análise através da triangulação dos dados, sendo as unidades de análise: (1) 
pontos comuns destacados de outros estudos, (2) entrevista com participantes do programa de mentoring, (3) 
análise dos documentos utilizados pelas empresas e observações dos processos. 
 

Resultado 
As empresas pequisadas pertenciam a segmentos e nacionalidades diferentes, isso evidenciou claramente a 
diferença de abordagem e proposta para o mentoring em cada uma das organizações, outro fator que tornou-se 
uma limitação é a não existência de ferramentas para avaliação dos mesmos. Para que se pudesse fazer uma 
análise dos programas de uma maneira padronizada, a partir da revisão de estudos anteriores, foram destacados 
fatores de avaliação para um programa de mentoring dentro do ambiente corporativo. São eles: (1) Alinhamento do 
programa à estratégia da organização; (2) O programa precisa estar de acordo com o modelo de gestão de 
pessoas adotado pela organização; (3) A presença de incentivo ao desenvolvimento na cultura da organização; (4) 
Possibilidade de mudança da cultura a partir dos resultados observados; (5) Visar o compartilhamento do 
conhecimento; (6) Revisão das práticas adotadas, resultando em mudança; (7)  Comprometimento dos envolvidos; 
(8) Direcionamento para a esfera social; (9) Adaptação da metodologia para as gerações envolvidas; (10) Ampla 
comunicação para a organização. Todas as empresas pesquisadas possuem programas de mentoring formais, 
objeto dessa análise, sendo a empresa Delta a única que possuia, também o informal. Quanto as ferramentas todas 
foram desenvolvidas internamente, cabendo destaque para a plataforma de disseminação de conhecimento e 
experiências desenvolvida pela empresa Delta. Como comportamentos observáveis “pós mentoring” pode-se 
destacar, com base nas entrevistas, para os mentorados: transparência na comunicação, maior ponderação na 
tomada de decisão, ser mais analítico e estratégico, aprender a diferenciar prioridade de ansiedade. E pelo mentor: 
aprender a ouvir questionamentos diretos, desenvolvem melhor relacionamento com as gerações mais novas e 
passam a tirar aprendizado desse relacionamento, acreditando e investindo seu tempo nessa geração. 

 
Conclusão 
O estudo que a priori tinha o foco na análise da relação entre o mentoring e a necessidade de desenvolvimento da 
geração Y, desenvolveu seu ponto alto ao encontrar um meio, através de fatores comuns, de avaliar programas 
formais de mentoring em ambiente corporativo, sendo a empresa Delta, dentre as empresas pesquisadas que 
apresentou o programa voltado para geração Y que atendeu com maior assertividade aos fatores de avaliação. 
 
Palavras-chave: Mentoring, Geração Y, Desenvolvimento Humano. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Pamela Queiroz Cruz; Eli Prates        

 

Introdução 
Devido ao aumento na competitividade, as organizações têm realizado grandes esforços para se manter ativas no 
mercado. Preocupam-se em manter a produção alta para estar sempre à frente nos negócios; e também com o 
nível de qualidade de vida oferecida aos seus funcionários. Dentro desse parâmetro, (CHIAVENATO, 2008, p.470) 
afirma que as pessoas passam a maior parte de seu tempo na organização. Na atual situação, produtividade, 
qualidade e competitividade são palavras-chave para as empresas; e cada vez mais é dada atenção ao 
trabalhador, que é o principal responsável para o alcance de resultados, atentando para a sua valorização e 
motivação. (CHIAVENATO, 2000, p.) afirma que são as pessoas colaboradoras que trazem suas habilidades, 
conhecimentos, atitudes, comportamentos, percepções, independentemente do cargo que ocupam características 
que demonstram a individualidade de cada uma delas. Analisando assim, acredita-se que não é possível existir 
organização vencedora que não faça dos seus colaboradores pessoas vencedoras. Com base nisso, é sempre bom 
lembrar que o que fornece sucesso às organizações é a qualidade de vida que o funcionário possui fora e 
principalmente dentro dela. De acordo com RODRIGUES (1994), a satisfação no trabalho não pode ser separada 
da vida pessoal do colaborador. É no trabalho que o funcionário obtém a satisfação de grande parte de suas 
necessidades (principalmente as necessidades sociais), quando possuem uma vida familiar insatisfatória. O ideal é 
que a satisfação no trabalho e a satisfação pessoal se complementem, para que os diversos fatores que interferem 
na satisfação do colaborador não afetem o seu desempenho e nem a sua produtividade. 

 
Objetivo 
Identificar se em uma empresa de supermercado, de acordo com a revisão literária, os funcionários percebem ter 
qualidade de vida no trabalho. Identificar e medir o nível de satisfação dos empregados com base no modelo 
Walton (1973). 
 

Metodologia 
O estudo foi realizado no mercado varejista. O período da coleta de dados aconteceu entre abril e maio de 2011. É 
um estudo de campo, analisado a partir de pesquisa exploratória, com base em dados quantitativos. 

 
Resultado 
No que diz respeito à identificação das políticas de qualidade de vida implantadas na organização pesquisada, 
verificou-se que, na percepção dos funcionários, elas atendem aos quesitos referenciados na literatura, de forma 
claramente satisfatória. Verificou-se ainda que a empresa não tem um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
(PQVT) formal, mas que alcança Qualidade de Vida no Trabalho atendendo as expectativas dos seus funcionários, 
por meio de produtos e serviços confiáveis e desenvolvimento dos recursos humanos, através de uma política 
eficaz de treinamento. 
 

Conclusão 
Constatou-se, portanto, através da análise dos dados, que a atual política de qualidade da empresa satisfaz as 
necessidades dos colaboradores, já que diversos itens do questionário receberam uma porcentagem alta de 
satisfação dos entrevistados. O objetivo específico desta pesquisa visava identificar e medir o nível de satisfação 
dos colaboradores com base no modelo de Walton (a compensação justa e adequada, as condições de trabalho, 
saúde, nível motivacional e moral, integração, uso e desenvolvimento de capacidades, relação entre chefe-
subordinado, organização do trabalho, imagem da empresa e relevância social e a posição sobre QV total na 
empresa). Identificou-se, pela análise dos números, que os colaboradores estão satisfeitos com a Qualidade de 
Vida no Trabalho (QVT), uma vez que a maior parte dos blocos avaliados apresentou diversos itens com 
porcentagem alta. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho, nível de satisfação. 
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO EM ALGUMAS 
PADARIAS DA REGIÃO DE CAPÃO REDONDO E ADJACENTES 

Valdir Fernando Serra Bernardo; Wanderley Carneiro 

 
 
Introdução 
Esse trabalho teve como finalidade propiciar ao leitor ao longo do texto a história da produção, como os produtos 
foram projetados e quando iniciou a produção em massa. Dentro dessa abordagem também foi discorrido sobre o 
conceito de planejamento, a importância do controle da produção entre outros. Para tanto utilizou - se uma 
fundamentação teórica embasada em autores que são reconhecidos no que tange o planejamento e controle da 
produção, desse modo atrelando as idéias para promover a solides do trabalho aqui explanado. Diante dos fatos foi 
compreendida a necessidade de atribuir ferramentas e filosofias que permita ao responsável pelo PCP se capacitar 
na área de produção. Outro ponto pertinente foi expor a necessidade de compreender os funcionários para que os 
mesmo se tornem mais rentável dentro das organizações. 

 
Objetivo 
Esse trabalho teve como objetivo geral identificar se havia, e quais eram os sistemas de planejamento e controle da 
produção nas padarias da região de Capão Redondo e Adjacentes. Os objetivos específicos foram: identificar e 
conhecer as principais técnicas e sistemas de PCP utilizados nas padarias da região do Capão Redondo e 
Adjacentes; verificar as estratégias, conceitos e os aspectos que mais causam dificuldade em seus processos de 
produção; sugerir ferramentas e sistemas que possam ser utilizados pelos gestores de padarias em seus 
planejamentos e controle da produção. 

 
Metodologia 
A abordagem da pesquisa foi exploratória, por meio de um questionário contendo 25 questões qualitativas e 
quantitativas, abertas e fechadas. Em sua maioria, as perguntas foram quantitativas. Todos os pesquisados foram 
informados que existiria total sigilo das informações antes de aplicar o questionário. Os sujeitos da pesquisa foram 
às padarias no ramo alimentício localizadas na região de Capão Redondo e adjacente, zona sul de São Paulo. Os 
entrevistados foram os indivíduos que realizavam as atividades de (PCP). O tamanho da amostra foi de 26 padarias 
sendo que uma foi excluída. 13 padarias estão localizadas no Capão Redondo. 12 nas adjacentes. 

 
Resultado 
Em princípio foi exposta uma problemática buscou compreender se as padarias do Capão Redondo e adjacentes 
trabalhavam de forma sistematizada, com relação aos processos de planejamento e controle da produção. 
Verificou-se que as padarias determinam o que deve ser feito, quando, onde, e quem fará de maneira programada 
e controlada. Dentre os objetivos desse trabalho teve comumente identificar se havia, e quais eram os sistemas de 
planejamento e controle da produção? Para tanto foi compreendido pela maioria que existe um sistema de 
planejamento e ele era feito diariamente, mas a um grande numero de padarias que o faz de maneira inadequada, 
denotando certa informalidade, que expõe a necessidade de analise, assim formalizando os objetivos e mantendo o 
controle dentre outros. 

 
Conclusão 
De acordo com o que foi estudado e analisado, foi identificada a existência de um PCP, denotando empresas 
formalizadas em sua maioria. As estratégias técnicas e sistemas utilizados foram planejamentos baseados nas 
vendas diárias e um controle das habilidades e conhecimentos dos colaboradores para o alcance dos objetivos por 
meio da motivação dentre outros. Os maiores problemas para o controle da produção foram à falta de 
investimentos em equipamentos e a falta de um bom aproveitamento da matéria prima. Como sugestão de futuros 
estudos, podemos citar a implantação da filosofia Just in time que tem como característica diminuir os desperdícios 
juntamente com sistemas, tais como Material Requirents Plannig I, Material Requirents Plannig II e Enterprise 
Resource Planning, que proporcionam um banco de dados formalizado e consistente. Ao utilizar esses métodos, 
estará fomentando a organização a capacidade de expansão, mas a falta dos mesmos limitará seu crescimento e 
competitividade. 
 
Palavras-chave: Planejamento – Programação - Controle - Produção. 
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A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA 

Diane Christina Momberg Plens; Francielly Ramos Costa;  
Senobia Ccana Jancco  

 
 
Introdução 
Por muito tempo, o ensino tradicional foi base da educação, porém, com o avanço da ciência, novas técnicas vêm 
sendo utilizadas melhorando o processo de aprendizagem. É essencial que um aluno de licenciatura seja inserido 
previamente em uma sala de aula para garantir a qualidade de suas aulas posteriormente. Ele precisa estar ciente 
do que exatamente deverá ensinar quando formado, portanto, precisa além de aprender a matéria a qual irá 
lecionar, necessita também saber analisar criticamente o ensino tradicional. Tendo sempre em vista, que o mundo 
não para, um bom professor de Ciências tem a incumbência de frequentemente estar se atualizando e deve 
mostrar interesse e preocupação com a formação de seu aluno. O dever de todo professor, é procurar novas 
metodologias de ensino, o que não torne monótono aprender ciências. 

 
Objetivo 
Tendo em vista a dificuldade de aceitação da saída do ensino tradicional, este trabalho tem como principal objetivo, 
verificar a eficiência do uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem de ciências no ensino 
fundamental II de uma escola pública da zona sul da cidade de São Paulo. 

 
Metodologia 
Este estudo foi realizado no primeiro semestre de 2011. Três intervenções foram realizadas com diferentes técnicas 
de ensino-aprendizagem. Na primeira intervenção, que tinha como tema “Os seres vivos e os fatores não vivos do 
ambiente;” os alunos foram ao jardim da escola, local da observação e colheram dados para responder um 
questionário. Na segunda intervenção, cujo tema era “Tipos de ambiente e de especificidade, como caracterização, 
localização geográfica, biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros;” a sala foi dividida em 
grupos, onde cada grupo ficou responsável pela elaboração de cartazes sobre ecossistemas brasileiros. Na terceira 
intervenção que tinha como tema “O ciclo hidrológico do planeta;”, fizeram a elaboração de um terrário na sala. Os 
materiais foram trazidos pelos próprios alunos. A montagem foi feita por eles também. Foi observado o ciclo da 
água em casa e posteriormente relatado em sala de aula. 

 
Resultado 
Todas as aulas obtiveram efeitos significativos na aprendizagem dos alunos. Na aula do jardim e dos ecossistemas 
brasileiros, os resultados foram positivos. Ao se ensinar ciências, é importante não privilegiar apenas a 
memorização, mas promover situações que possibilitem a formação de uma bagagem cognitiva no aluno. Isso 
ocorre através da compreensão de fatos e conceitos fundamentais, de forma gradual. Espaços não-formais, onde 
se procura transmitir, ao público estudantil conteúdos de ciências, podem favorecer a aquisição de tal bagagem 
cognitiva. Na intervenção com a construção do terrário, cem por cento da sala estava envolvida na elaboração do 
mesmo. Ao observar o objeto de seu estudo, o aluno entende melhor o assunto, o que está sendo observado pode 
ser manipulado, tocado, permitindo que da observação concreta possa se construir o conceito e não apenas 
imaginá-lo. Ao experimentar o concreto, ocorre o desenvolvimento do raciocínio e a compreensão dos conceitos. O 
sucesso não foi tão grande no momento de fazer o relatório porque muitos se esqueceram de fazer as anotações, 
mas mesmo assim foi bem notável a alegria dos alunos em ter a oportunidade de participar de algo diferente sem 
mesmo sair da escola. 

 
Conclusão 
Concluiu-se que o uso de novas metodologias em sala de aula é eficiente e que devem ser utilizadas com mais 
frequência pelos professores para que se tenha um melhor rendimento da classe e de cada aluno em particular, 
pois trás aos alunos grande satisfação e resultados positivos, dando mais motivação, interesse por Ciências e 
ajudando em sua formação futura. O professor cumpre assim seu papel de mestre e educador, tendo em vista não 
educar para passar de ano e sim para a vida. 
 
Palavras-chave: Ensino; ciências; metodologias ativas. 
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AÇÃO MIOTÓXICA DO VENENO DE BOTHROPS JARARACA SP (BOTHROPS DA 
MOELA) EM PREPARAÇÕES ISOLADAS DE AVE E DE MAMIFERO 

Valdemir Aparecido De Abreu; Bruna Cristine Fernandes; Silvia Regina Travaglia Cardoso; 
Antenor Aguiar Santos  

 

 
Introdução 
Acidentes ofídicos têm alta importância médica em virtude de sua grande frequência e gravidade. No Brasil, 
ocorrem entre 19000 a 22000 acidentes ofídicos por ano, com letalidade em torno de 0,45%. No Brasil, somente 
duas famílias de serpentes são consideradas peçonhentas: Elapidae e Viperidae. A família Viperidae é a maior 
responsável pelos acidentes ofídicos, representada por três gêneros: Lachesis, Crotalus e Bothrops, popularmente 
conhecidas como surucucus, cascavéis e jararacas respectivamente. As serpentes do gênero Bothrops são 
responsáveis por aproximadamente 90% dos acidentes ofídicos peçonhentos. O veneno botrópico apresenta três 
atividades fisiopatológicas principais: Proteolítica, Coagulante e Hemorrágica. Um dos grandes problemas 
ocasionados pelo envenenamento botrópico é a lesão tecidual. A intensidade dos efeitos depende do tipo da 
peçonha, quantidade do veneno injetado e do hospedeiro. A patogênese da necrose muscular induzida por 
miotoxinas e pelas metaloproteases tem sido investigada com o uso de técnicas histológicas, que tem possibilitado 
a visualização das alterações morfológicas. O veneno da serpente Bothrops jararaca sp., B. da Moela, utilizado 
neste estudo, foi cedido pelo Instituto Butantan-SP, liofilizado e estocado a -20ºC. Essa serpente, cuja taxonomia 
encontra-se em processo, é encontrada na ilha da Moela, situada a aproximadamente 2,5 km da costa no litoral de 
São Paulo. 

 
Objetivo 
O propósito deste trabalho foi estudar o potencial miotóxico do veneno de B. jararaca sp., B. da Moela em 
preparações isoladas - músculo biventer cervicis de pintainho e nervo frênico-diafragma de camundongo, pela 
análise morfológica celular. 

 
Metodologia 
Os camundongos machos (Mus musculus), para obtenção do nervo frênico-diafragma e os pintainhos (Gallus 
gallus), para a obtenção do músculo biventer cervicis foram obtidos do Centro Multidisciplinar para Investigação 
Biológica (CEMIB-UNICAMP). Os músculos foram tratados com o veneno no laboratório de Junção Neuromuscular 
do Departamento de Farmacologia da FCM–Unicamp – SP. Para a análise morfológica foram utilizados os 
seguintes reagentes: formaldeído 10%, xilol, álcoois em diferentes concentrações, resina, hematoxilina e eosina. As 
técnicas histológicas e as análises morfológicas foram realizadas no Laboratório de Histologia do Centro 
Universitário de São Paulo-UNASP. As preparações biventer cervicis de pintainho e nervo frênico-diafragma de 
camundongo foram tratadas com o veneno de Bothrops jararaca sp., B. da Moela (50µg/mL). As preparações 
utilizadas para controle, receberam apenas a solução nutritiva de Krebs (pintainhos) e Tyrode (camundongos). 
Após o tratamento, os músculos foram fixados em formol 10% por um período de 24h e posteriormente submetidos 
à técnica histológica convencional. Em seguida os cortes foram incluídos em parafina, seccionados (5µm) com o 
auxilio de um micrótomo. Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina, montados em hetellan e examinados 
em microscópio de luz. 

 
Resultado 
Em ambas as preparações tratadas com o veneno (50ug/mL) ocorreram diferentes estágios mionecróticos como a 
presença de células vacuolizadas, degradação das miofibrilas tornando-as amorfas, células intumescidas e 
degradação da matriz celular. A miotoxicidade é definida como a ação de toxinas com ação direta no músculo 
estriado esquelético, sendo causados por substâncias denominadas miotoxinas, as quais são responsáveis pelos 
principais sintomas do envenenamento botrópico. São descritos dois processos pelos quais a ação da peçonha 
botrópica pode levar a mionecrose. Primeiro por ação direta, que atua diretamente na membrana celular, segundo 
por ação indireta através da isquemia consequente da ação na vasculatura. 

 
Conclusão 
A peçonha de Bothrops jararaca sp., B. da Moela, ocasionou alterações morfológicas sobre a fibra muscular 
esquelética muito característicos do envenenamento botrópico. 
 
Palavras-chave: miotoxicidade; nervo frênico-diafragma; biventer cervicis; venenos ofídicos. 
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ATIVIDADE DA LISOZIMA EM MUCO DE PELE DO ROBALO PEVA Centropomus 
parallelus 

Maria José Tavares Ranzani Paiva; Rodrigo Ferreira Silva; Antenor Aguiar Santos 

      
 

Introdução 
Em peixes, a lisozima é uma das principais enzimas do sistema imune humoral inespecífico. Ela é amplamente 
distribuída em tecidos ricos em leucócitos e em locais onde o risco de invasão bacteriano é elevado, tais como a 
pele, as brânquias, o trato digestório e em ovos de peixes. Estudos demonstram que diante uma infecção 
bacteriana a concentração dessa enzima eleva-se rapidamente no sítio infeccioso e nos líquidos humorais, com 
potencial de degradar a camada peptidioglicano da parede celular da bactéria, resultando em sua lise. Isso 
demonstra que a lisozima desempenha um importante papel no mecanismo de defesa contra doenças infecciosas 
em peixes. Vale ressaltar que os níveis desta enzima variam amplamente entre as espécies de peixes e do local 
tecidual onde ela é obtida. 
 

Objetivo 
Considerando-se a importância de se conhecer os níveis ideais desta enzima em diferentes sítios de sua produção 
em peixes e levando-se em conta que esses dados são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias 
profiláticas, de manejo e de tratamento deste animal em sistema de cultivo, buscou-se neste estudo padronizar a 
concentração e a atividade de lisozima em muco de pele do robalo peva, Centropomus parallelus. 

 
Metodologia 
Para tanto, foram utilizados 10 robalos juvenis, com médias de peso de 12g e de tamanho de 10cm. Os animais 
foram mantidos em um tanque de 250 litros com temperatura de 27 oC, pH 7,4, com aeração constante e trocas 
diárias de água. Para a retirada do muco da pele, os peixes foram anestesiados com benzocaína a 3%, a pele foi 
suavemente raspada com um bisturi para evitar o máximo a retirada de escamas junto ao muco. Todo material 
raspado foi colocado em um único tubo, formado um pool com o muco coletado dos peixes e filtrado em microfiltro 
com mechas de 2 µm, a fim de retirar todas as impurezas provenientes da pele do animal. Depois de filtrado, este 
foi dividido em duas amostras onde uma foi mantida em temperatura ambiente e outra submetida a 56ºC por 30min 
para inativar as proteínas do sistema complemento. Em seguida, alíquotas de 75, 87, 100, 112, 125 e 138 µL de 
muco foram colocadas em cada pocinho da placa de 96 Wells de fundo plano e completado para 150 µL com 
solução tampão fosfato de sódio (0,05M; pH 6,2). Logo após, foram adicionadas 150 µL de solução de Micococcus 
lysodeikticus (0,2 mg/ml em tampão fosfato de sódio 0,05;pH 6,2) em cada pocinho, totalizando assim 300 µL. A 
redução da densidade óptica (delta DO) em 450 &#414;m foi avaliada entre 0,5 e 60 min a 26ºC, através de leitora 
de microplacas (ELISA). 

 
Resultado 
A curva obtida com os diferentes volumes de muco permitiu definir o volume ideal de amostra a ser utilizado na 
análise de lisozima. O volume escolhido de muco deveria ser aquele que promovesse um valor de DO próximo ao 
calor de delta DO provocado pela concentração de lisozima padrão no meio da curva de calibração de lisozima 
(delta DO de 0,15, aproximadamente). Na curva padrão do muco submetido ao calor e daquele que não foi 
submetido ao calor, o volume que apresentou o DO mais próximo de 0,15 foi de 138µl, sugerindo que este seria o 
volume ideal de muco a ser utilizado para determinar a concentração padrão de lisozima do muco de pele do robalo 
peva Centropomus parallelus. 

 
Conclusão 
Diante deste resultado é possível concluir que a concentração e a atividade de lisozima podem ser avaliadas 
utilizando-se o muco de pele do robalo Centropomus parallelus. 
Apoio: Projeto financiado pelo CNPq - Processo:559760/2009-4 
 
 
Palavras-chave: Lisozima, Robalo peva, Sistema imune inato, Centropomus parallelus 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, IN VITRO, DA ALOE VERA 

Diego Alexandre Cavalaro; Viviane Seba Sampaio; Maria Fernanda Lopes Ninahuamann   

         
 

Introdução 
Fitoterapia é um método de tratamento caracterizado pela utilização de plantas medicinais, em suas diferentes 
preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas (ANVISA, 2009). As plantas medicinais representam 
fator de grande importância para a manutenção das condições de saúde das pessoas. Além da comprovação da 
ação terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente, a fitoterapia representa parte importante da cultura de 
um povo, sendo também parte de um saber utilizado e difundido pelas populações ao longo de várias gerações 
(TOMAZZONI et al, 2006). Graças a sua atividade metabólica secundária, os vegetais superiores são capazes de 
produzir substâncias antibióticas, utilizadas como mecanismo de defesa contra predação por microrganismos, 
insetos e herbívoros (GONÇALVES, et al., 2005). Dentro desse contexto muitos trabalhos vêm sendo realizados em 
busca de novas plantas com atividade antimicrobiana. A Aloe vera, denominada popularmente de Babosa, é uma 
planta pertencente à família Liliaceae e de suas folhas pode se extrair duas frações: um exsudato amargo e um gel 
mucilaginoso. O primeiro é considerado pelas farmacopéias como a droga aloe, líquido extraído das células do 
periciclo, de coloração amarelo-avermelhada, rico em compostos antracênicos (MARTINS, 2010) e um gel incolor 
com ação cicatrizante, antibacteriana, antifúngica e antivirótica pela presença das antraquinonas como aloenina, 
barbaloína e isobarbaloína em sua composição química e que tem sido utilizado para curar queimaduras, cicatrizar 
feridas, aliviar dores, além de ser um poderoso agente hidratante (FALEIRO et al., 2009). 

 
Objetivo 
Diante do exposto avaliou-se o efeito antimicrobiano  in vitro da Aloe vera em bactéria gram negativa e gram 
positiva e fungo. 

 
Metodologia 
Para tanto, utilizou-se as técnicas de difusão em Agar-  técnica do poço ( well) e técnica de disco . Utilizou-se cepas 
de bactérias padronizadas, Gram-positivas (Staphylococcus aureus ATCC# 6538) e Gram-negativas (Escherichia 
coli ATCC# 8739) e fungo (Candida albincans ATCC#1023). O estudo foi realizado em quintuplicata, tanto para 
técnica do poço quanto para a técnica do disco. Para a obtenção do material vegetal, as folhas foram cortadas 
longitudinalmente e o gel in natura foi extraído pelo método de raspagem. Para a extração do exsudato in natura foi 
realizado um corte tranversal. 

 
Resultado 
Em ambas as técnicas as bactérias apresentaram resistência ao gel de Aloe. Em relação ao exsudato apenas a 
Candida albincans demonstrou - se sensível. 

 
Conclusão 
De acordo com nosso estudo é possível concluir que o gel in natura de Aloe vera não teve ação antimicrobiana 
porém o exsudato mostrou ter ação fungicida. Sugerimos que mais estudos sejam realizados em relação 
antimicrobiana da Aloe vera, pois os mesmos permitem o esclarecimento á população que a utiliza, e constituí uma 
promissora fonte de novas drogas. 
 
Palavras-chave: atividade microbiana, in vitro, aloe vera. 
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE INATA ATRAVÉS DA ATIVIDADE 
RESPIRATÓRIA DE FAGÓCITOS IN VITRO DE ROBALO PEVA Centropomus 

paralellus SUPLEMENTADO COM Bacillus subtilis 

Bruna Andrade Aguiar; Rodrigo Ferreira Silva; Maria José Tavares Ranzani Paiva;  
Antenor Aguiar Santos  

 
 

Introdução 
O sistema imune inato é a primeira linha de defesa em peixes e, como parte desta resposta, os leucócitos, após a 
quimiotaxia e diapedese até o foco lesado, são capazes de reconhecer os patógenos, fagocitá-los e degradá-los. O 
processo de fagocitose tem início com o englobamento do patógeno por meio de pseudópodos, internalização com 
formação de fagossoma e de degradação do microrganismo. Quando a fagocitose é iniciada, ocorre um aumento 
no consumo de oxigênio molecular, conhecido como “explosão” oxidativa (do inglês oxidative burst). O oxigênio é 
reduzido, via sistema NAPH oxidase em ânion superóxido que, por sua vez, é precursor de várias espécies reativas 
de oxigênio (EROs). As EROs são altamente oxidantes aos microorganismos e contribuem ativamente com sua 
destruição. 
 

Objetivo 
No presente estudo objetivou-se avaliar a explosão oxidativa de fagócitos in vitro de Robalo peva (Centropomus 
paralellus) suplementado com Bacillus subtilis. 

 
Metodologia 
Para tanto, foram utilizados 90 robalos, divididos em três grupos experimentais (30 peixes/tanque/grupo), sendo um 
grupo controle alimentado com ração sem probiótico e os outros dois grupos alimentados com ração suplementada 
com 5g e 10g de probiótico Bacillus subtilis, respectivamente. O experimento foi realizado no período de 30 dias. 
Nos primeiros 15 dias, os peixes foram alimentados com suas respectivas rações e analisados nos tempos de 1º, 
2º, 4º, 7º e 15º dias após o tratamento e nos 15 dias subseqüentes todos os peixes foram alimentados com ração 
sem probiótico e analisados nos mesmos intervalos de tempo descritos anteriormente. Nos intervalos de 1º, 2º, 4º, 
7º e 15º dias, três peixes de cada tratamento foram anestesiados com benzocaína a 3%, realizada a punção caudal 
e sacrificados para a retirada do rim cefálico.  Em seguida, o rim cefálico foi macerado em meio RPMI, filtrado em 
malha de nylon com mechas de 50µm e a suspensão celular rica em fagócitos colocada em tubo Falcon e 
centrifugada a 4°C, a 2000 RPM, durante 10 minutos.  O sobrenadante foi desprezado e o pelet ressuspenso em 
RPMI. A suspensão celular foi contada e ajustada a 107 fagócitos/mL.  Alíquotas de 100µL da suspensão celular 
foram adicionadas em placas de Wels de 96 poços e incubadas durante 4 horas a 22°C. Após 4 horas, as células 
que não aderiram no fundo dos pocinhos foram eliminadas e 100µL de meio RPMI suplementado com soro fetal 
bovino e antibiótico foram adicionados à placa, deixando-se incubar por toda a noite. Os pocinhos contendo as 
células aderidas foram lavados com 100µL de meio RPMI. Em seguida foram adicionados 100µL de meio RPMI 
contendo PMA e NBT, e incubado durante 1 hora a 22°C. Após esse período, os pocinhos foram lavados duas 
vezes com 100µL PBS, fixados em metanol 70% e deixados secar ao ar livre. O formazan formado em cada 
pocinho foi solubilizado com 120&#956;l de KOH 2M e 140&#956;l de DMSO. A densidade ótica da solução foi lida 
em leitor de microplaca (ELISA) a 630nm. 
 

Resultado 
Após análise dos resultados, observou-se que os valores da explosão oxidativa dos fagócitos obtidos de animais 
controle, após 7 dias de tratamento, foram estatisticamente superiores aqueles obtidos de animais suplementados 
com  5g e 10g de probiótico. Após 15 dias de tratamento, observou-se que os animais tratados com 10g de 
probiótico apresentaram valores estatisticamente diminuídos em relação aqueles dos grupos controle e 
suplementados com 5g de probiótico. 

 
Conclusão 
Diante destes resultados é possível concluir que o probiótico Bacillus subtilis quando ofertado por um período de 7 
dias consecutivos provoca supressão da explosão oxidativa de fagócitos do robalo peva. Além disso, este estudo 
mostra que a supressão desta resposta é tempo/dose dependente. 
Apoio: Projeto financiado pelo CNPq – Processo: 559760/2009-4 
 
 
Palavras-chave: Centropomus paralellus, resposta imune inata, atividade respiratória. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS QUESTÕES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - BIOLOGIA 
DO ANTIGO E NOVO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 

Bruna Daniela Weber; Ênios Carlos Duarte 

  
 

 
Introdução 
O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, foi instituído pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP, em 1998.  Aplicado anualmente, pode ser realizado por alunos egressos ou que já concluíram 
o Ensino Médio em anos anteriores. Segundo o Documento Básico de 1998 que o descreve, seu objetivo 
fundamental é avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de 
competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. 

 
Objetivo 
O objetivo deste estudo é criar um banco de dados referente às questões de Ciências da Natureza - Biologia 
presentes no ENEM, para manter os alunos em contato com este tipo de avaliação através da utilização destas 
questões como instrumento avaliativo em sala de aula, de modo que eles possam estar aptos a realizarem o exame 
no final do Ensino Médio. Além disso, o estudo irá facilitar o acesso, pelo professor às questões do ENEM que já 
estarão agrupadas de acordo com o assunto que em determinado momento é abordado em sala de aula. 
 

Metodologia 
O presente estudo fundamenta-se na análise das provas do ENEM compreendidas entre o período de 1998-2010. 
Estas foram analisadas e organizadas de acordo com os conteúdos específicos da disciplina de Ciências da 
Natureza – Biologia. Observou-se as semelhanças e diferenças existentes entre os objetivos, período e forma de 
aplicação da prova, matriz de referência, entre outros aspectos do antigo e do novo ENEM. Para o levantamento 
documental foram utilizadas leis, diretrizes e parâmetros para a educação básica, entre estas a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional- LDB (LEI 9.394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e o Plano 
Nacional de Educação – PNE.  Documentos voltados ao processo avaliativo do Exame Nacional do Ensino Médio 
também foram analisados, tais como a Matriz de Referência do Novo ENEM (2009), as provas do ENEM 
compreendidas entre o período de 1998-2010, incluindo a prova anulada, o portal do INEP, além de sites, textos, 
artigos e livros que fazem referência ao ENEM. Foi elaborado um banco de dados, onde as questões do ENEM 
relacionadas à área de Ciências da Natureza – Biologia foram organizadas de acordo com os seguintes conteúdos: 
ecologia, genética, evolução, bioquímica, citologia, imunologia, microbiologia, fisiologia humana, botânica, zoologia, 
epidemiologia e questões multidisciplinares que contém aspectos relacionados tanto a Biologia quanto à outras 
áreas do conhecimento como  física, química e a matemática. 

 
Resultado 
Foram selecionadas 344 questões relacionadas às áreas de Ciências da Natureza-Biologia. Ecologia é o conteúdo 
que mais se destaca no exame, representando 52% das questões de Ciências/Biologia do ENEM aplicadas até o 
ano de 2010.  
Em segundo lugar, com 9%, encontra-se o conteúdo de epidemiologia. Os demais assuntos: evolução, citologia, 
bioquímica, fisiologia humana, microbiologia, genética entre os demais citados neste estudo, encontram-se abaixo 
de 9% do total de questões analisadas.  
Percebe-se que é intensa e continua a abordagem de temas voltados ao meio ambiente, saúde e qualidade de 
vida. Fato que é justificado por estes, serem temas de interesse mutuo, estando fortemente associados ao cotidiano 
da população. 

 
Conclusão 
O banco de dados criado possibilita que professores tenham fácil acesso às questões e que alunos familiarizem-se 
com o tipo de avaliação utilizado pelo ENEM, possibilitando a ambos desempenhos satisfatórios no processo de 
ensino aprendizagem na área de ciência. 
 
Palavras-chave: ENEM, ciências da natureza, Biologia. 
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CÉLULAS T REGULADORAS FOXP3+ EXPRESSAM MOLÉCULAS ASSOCIADAS 
A LINFÓCITOS TH2 COMO O FATOR DE TRANSCRIÇÃO GATA-3 E O RECEPTOR 

DE QUIMIOCINA CCR4 EM RESPOSTA A CITOCINA IL-4 

Nicolas Ripari; Montchilo Russo; Lucas Faustino 

  

Introdução 

Durante uma resposta alérgica, infecciosa ou autoimune, citocinas inflamatórias induzem a expressão de fatores de 
transcrição específicos que orquestram a diferenciação de linfócitos T auxiliadores (CD4+) nos diferentes linfócitos 
T efetores Th1, Th2 ou Th17. Em respostas alérgicas, citocinas como a IL-4 levam a diferenciação de linfócitos T 
CD4+ em células Th2 que expressam o fator de transcrição GATA-3. Por outro lado, a expressão do fator de 
transcrição T-bet leva a geração de células Th1 em respostas infecciosas e/ou autoimunes. As respostas imunes 
mediadas por linfócitos T efetores podem ser limitadas por uma linhagem distinta de linfócitos T CD4+ que 
expressam o fator de transcrição Foxp3, conhecidas como células T reguladoras (Treg), por demonstrarem 
capacidade de suprimir respostas imunes. Evidências indicam que células Treg podem adotar programas de 
diferenciação, tais como o fator de transcrição T-bet, durante a fase efetora da imunidade Th1 resultando na 
expressão do receptor de quimiocina CXCR3 e numa maior atividade supressora dessas células no sítio de 
inflamação. No entanto, ainda não está claro se o programa molecular das células Treg Foxp3+ no contexto de uma 
imunidade Th2 pode ser modificado. 

 
Objetivo 
Estudar o efeito in vitro das citocinas do tipo 2 (Th2), IL-4 e IL-5 no fenótipo de células Treg Foxp3+. 

 
Metodologia 
5x105 células isoladas de linfonodos cervicais (cLN) de camundongos C57BL/6 naïve foram cultivados com o 
anticorpo anti-CD3 (1&#956;g/mL) na presença ou não de rIL-4 e/ou rIL-5 em diferentes concentrações (1.25, 10 e 
40ng/mL) por 72h. Em algumas condições, o anticorpo bloqueador anti-IL-4 foi acrescentado à cultura das células 
estimuladas com IL-4 e anti-CD3. Após estimulação in vitro, a expressão de GATA-3 e CCR4 por células Treg 
Foxp3+ foi avaliada por citometria de fluxo. 

 
Resultado 
Células Treg Foxp3+ naïve, após estimulação com anti-CD3 e na presença de IL-4, mas não de IL-5, expressaram 
o fator de transcrição GATA-3 e o receptor de quimiocina CCR4 de maneira dose dependente. Por outro lado, a 
expressão de GATA-3 e CCR4 foram inibidas quando anticorpos anti-IL-4 (bloqueador) foram adicionados à cultura. 

 
Conclusão 
Células Treg Foxp3+ naïve após ativação e na presença de IL-4, expressam o fator de transcrição GATA-3 e o 
receptor de quimiocina CCR4, moléculas também expressas por células Th2 efetoras. 
 
 
 
Palavras-chave: células T reguladoras, Resposta Th2. 
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ENSINANDO CADEIAS ALIMENTARES POR MEIO DE METODOLOGIAS LÚDICAS 

Aglaupyh Da Silva Oliveira; Ênios Carlos Duarte 

  

 

Introdução 
O modelo de ensino tradicional ainda persiste no cenário escolar, este modelo de ensino está baseada na mera 
transmissão de conhecimentos e os alunos comportam-se passivamente no processo de ensino aprendizagem. 
Com todo o avanço tecnológico e cientifico é difícil manter os alunos interessados no conteúdo abordado em sala 
de aula, principalmente os relacionados à biologia, pois muitos alunos conceituam a biologia como uma disciplina 
de termos e conceitos de memorização. Modelos de ensino alternativos ao tradicional baseiam-se na teoria do 
desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Neste modelo o processo de construção do conhecimento deve ser 
acompanhado de ações e demonstrações e, sempre que possível, deve dar ao aluno a oportunidade de comportar-
se ativamente. Neste contexto, o uso de metodologias ativas como simulações e jogos didáticos tem se difundido 
como ferramenta de apoio ao processo de ensino de ciências e biologia. 
 

Objetivo 
Este trabalho teve por objetivo elaborar, fazer uso e avaliar um jogo didático e simulação de processos biológicos 
como ferramenta eficaz no processo de ensino e aprendizagem em biologia dos conteúdos de cadeias alimentares 
para alunos do 1° ano, do ensino médio de uma escola pública. 
 

Metodologia 
Simulação: Para a atividade de simulação de cadeias alimentares foram utilizadas tiras coloridas de TNT (marrons 
e verdes representando jaguatiricas e preás respectivamente), galhos de plantas artificiais (produtores) e um apito. 
Os estudantes foram divididos em três grupos, 50% deles representaram os produtores de uma cadeia alimentar, 
40% os consumidores primários e 10% eram os consumidores secundários. No pátio os alunos foram distribuídos 
em círculos, as “jaguatiricas” se posicionaram no centro, as “preás” ao redor das “jaguatiricas” e as “plantas” na 
periferia do círculo. Para iniciar a atividade o mediador soou o apito e os alunos deveriam pegar sua presa antes de 
ser predado tendo apenas 30 segundos para executar a tarefa. Após a atividade no pátio, os alunos se dirigiram 
para a sala de aula e foram estimulados a fazerem uma reflexão e um relatório sobre a atividade 
desenvolvida.Jogo: Foram elaborados 10 jogos denominados de “Ecocard”, confeccionados com imagens de 
diversos representantes da cadeia alimentar. Cada jogo é composto de: 56 cartas, divididas em 3 grupos 
representados por produtores, consumidores e decompositores e uma carta contendo 3 diferentes modos de jogar. 
Cada jogo foi aplicado para grupos contendo5 alunos. Cinco turmas do primeiro ano do ensino médio participaram 
da atividade, com o número médio de 42 alunos participantes por turma. Para avaliarmos a eficácia desta atividade 
lúdica, foram aplicados dois testes, cada um contendo 10 questões de múltipla escolha, sendo que um foi aplicado 
uma semana antes do jogo e o outro uma semana após. 

 
Resultado 
A partir dos relatórios desenvolvidos pelos alunos sobre a simulação foi possível observar que grande parte dos 
alunos compreendeu o objetivo da dinâmica e os conceitos trabalhados na simulação. Através de relatos, muitos 
alunos elogiaram a atividade, expressando que desta forma conseguiam aprender melhor. Esta atividade gerou 
muitos resultados positivos e foi de grande auxilio aos alunos para que assimilassem melhor o conteúdo. Ao 
analisar os testes do jogo, as turmas 3 turmas obtiveram resultados positivos, pois apresentaram médias 
superiores, já duas turmas, obtiveram resultados inferiores a média no pós-teste. Alguns alunos mostraram-se 
desmotivados com a aplicação do pós-teste, pelo fato do mesmo ter sido aplicado em um pequeno intervalo de 
tempo e reclamaram por refazer a mesma prova. 

 
Conclusão 
Modelos como estes tornam mais agradável o processo de ensino e aprendizagem, pois aborda conteúdos de 
maneira lúdica e dinâmica de forma que atrai o aluno. Essas atividades lúdicas divertidas tornaram a compreensão 
e a fixação dos conteúdos pelos alunos mais fáceis.  
 
 
 
Palavras-chave: Cadeias alimentares; jogo didático; simulações. 
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EXPERIÊNCIAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO SUPERIOR: A 
GENÉTICA MOLECULAR LÚDICA E O ENSINO-APRENDIZADO 

Adriana Xavier Viana; Aline Souza Santos; Aglaupyh Da Silva Oliveira; Kênya Alecrins Da 
Silva; Helena Luisa De Arruda Milani; Enios Carlos Duarte 

 

 
Introdução 
A genética desde a educação básica até a educação superior, de acordo com discentes e docentes, compreende 
em um conteúdo abstrato e de difícil aprendizagem. Deste modo, práticas pedagógicas estão sendo utilizadas a fim 
de reduzir este déficit de aprendizagem e promover a simpatia e a construção significativa do conhecimento dos 
temas abordados na disciplina. No ensino superior, os discentes de Ciências Biológicas – Licenciatura 
frequentemente deparam-se com uma genética diferente daquela estudada no ensino médio e depositam 
expectativas negativas quanto à disciplina e consequentemente estabelecem barreiras entre o desenvolvimento 
psicoemocional e o cognitivo capaz de desencadear em seus possíveis futuros alunos concepções conceituais e 
atitudinais equivocadas sobre os diversos temas abordados na genética. 

 
Objetivo 
Logo, remetendo-se e vivenciando-se tais experiências, o presente relato, tem como objetivo, informar sobre as 
experiências vividas por um dos grupos de práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem da disciplina de 
Genética II do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

 
Metodologia 
A proposta da atividade foi desenvolver de forma livre e subjetiva os temas relacionados à disciplina estudada e 
fomentar a simpatia, compreensão e motivação para o ensino e estudo da genética. Formaram-se os grupos de 
práticas pedagógicas e atribuíram-se os seguintes temas: O grupo I: Estrutura dos ácidos nucléicos, grupo II: 
Replicação de DNA, grupo III, Transcrição e processamento de RNA e grupo IV: Código genético e síntese de 
proteínas. Os graduandos que desenvolveram o tema; Transcrição e processamento de RNA optaram por uma 
abordagem lúdica e criativa primando pela originalidade e facilidade. Levantaram-se as possíveis e viáveis 
metodologias capazes de expor e explicar o tema de maneira sucinta, direta e que fosse útil para o exercício futuro 
da prática profissional na educação básica. Elegeu-se, portanto, o jogo lúdico, como instrumento hábil e promotor 
de uma aprendizagem interativa entre o intelecto e a descontração da complexidade do conteúdo. Criou-se 
também, uma paródia de uma música secular muito divulgada pela mídia, intitulada de: Vou Não Quero Não (Minha 
Mulher Não Deixa) que humoristicamente tornou-se: Informação, Transcrição, Edição (Eu Só Quero A Tradução). 
Objetivou-se com o jogo transcrever as sequências de bases nitrogenadas do DNA para o RNA, utilizando-se o 
conhecimento prévio do referido tema e as cartas de auxílio, necessárias à transcrição e edição do RNA 
mensageiro, contendo a ordem de acontecimentos que antecedem e sucedem o início e o fim da mesma.  

 
Resultado 
Através dos relatos de alunos, é perceptível um impacto positivo no processo de aprendizagem na disciplina, visto 
que para eles a experiência diferiu do conhecimento longínquo e teórico, muitas vezes exposto pelos docentes. Os 
graduandos vêm demonstrando grande interesse pelas atividades, bem como uma melhor assimilação dos 
conteúdos e dizem sentir-se menos despreparados para ministrar esses conteúdos futuramente, já que estas 
dinâmicas nos grupos de práticas pedagógicas envolvem intensa participação dos discentes. 

 
Conclusão 
Logo, conclui-se que propostas como essas atenuam as dificuldades conceituais e facilitam a aprendizagem dos 
educandos, por ser marcante e significativa, visto que esses tornam-se os mediadores entre o ensino e a 
aprendizagem.  
 
 
Palavras-chave: Ensino; Genética molecular; Práticas pedagógicas. 
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EXPERIÊNCIAS LÚDICAS NO ENSINO MÉDIO E O PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Aline Souza Santos 

 
Introdução 
As metodologias lúdicas são eficientes recursos didáticos na educação infantil e com a desmistificação de que elas 
desvencilhavam a aprendizagem, vê-se, pouco a pouco a abertura de um significativo espaço no ensino médio para 
tais metodologias. Contudo, resquícios desta mistificação ainda marcam o corpo docente e discente, implicando no 
processo de ensino-aprendizado, de maneira que os docentes são céticos quanto à viabilidade das metodologias e 
os discentes estão desacostumados com tais atividades. Logo, para atingir o corpo docente e discente, atuou-se na 
base dos fundamentos epistemológicos da educação, a linguagem professor-aluno. Interviu-se na resolução de 
problemas, na aplicação de dinâmicas que propiciaram a simulação e interatividade, bem como outras atividades 
com os alunos do primeiro ano do ensino médio.  

 
Objetivo 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ocorrência de mudanças significativas no processo de ensino e 
aprendizagem de biologia, por meio da utilização de jogos didáticos como recursos da metodologia lúdica em 
turmas do ensino médio de uma escola pública conveniada ao PIBID (Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à 
docência) do UNASP.  

 
Metodologia 
Portanto, visando principalmente à aprendizagem do educando com metodologias ativas dentro da sala de aula e 
também o auxilio ao professor do ensino médio. Elaborou-se um jogo didático, intitulado: “Na Trilha da 
Fotossíntese”, abordando o conteúdo de ecologia, especificamente os temas de fotossíntese, cadeia alimentar e 
ciclos biogeoquímicos. Participaram deste trabalho aproximadamente 150 alunos, distribuídos em quatro turmas do 
primeiro ano do ensino médio de uma escola pública da região de Santo Amaro, São Paulo – SP. Para mensurar o 
efeito desta metodologia ativa no processo de aprendizagem dos alunos nos conteúdos abordados no jogo, aplicou-
se em semanas que antecederam e sucederam a utilização dos jogos, um pré-teste e um pós-teste, 
respectivamente. O principal objetivo do pré-teste foi avaliar o nível de conhecimento dos alunos na área de 
ecologia, sendo esta resumidamente o conteúdo ministrado durante todo o primeiro semestre. Logo, o objetivo do 
pós-teste foi identificar se a aplicação do jogo no processo ensino-aprendizagem dos alunos do primeiro ano do 
ensino médio foi uma medida eficaz com os temas de ecologia até ali lecionados.  
 

Resultado 
Numa escala de 0 a 10, a média do pré-teste foi de aproximadamente de 3,6 pontos, e a média do pós-teste foi de 
aproximadamente 4,6 pontos, uma melhora de significativo um ponto, na média dos alunos, porém, considerando o 
desempenho individual dos alunos, observou-se que 59% dos mesmos obtiveram melhor desempenho na aplicação 
do pós-teste.  E avaliando o desempenho dos alunos por turma, nenhuma ficou abaixo dos 55% de aproveitamento. 
De acordo, com os resultados obtidos, observou-se melhora no processo de aprendizagem dos alunos que foram 
sujeitos deste trabalho. Provando, então, que a inserção de metodologias lúdicas no ensino médio acresceu o 
conhecimento dos alunos, por ser uma atividade, atrativa, que motiva, socializa sem deixar de ser didática.  

 
Conclusão 
Conclui-se, portanto, que a atividade lúdica no ensino médio dentro do conteúdo de ecologia, é um recurso viável, 
capaz de favorecer a construção do conhecimento, capaz de interagir com a realidade do sujeito da educação e 
propiciar positivamente a relação professor-aluno, em decorrência de práticas pedagógicas adotadas e utilizadas 
pelo professor como mecanismos de intervenção. 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Lúdico; PIBID-UNASP; Jogo Didático; Ecologia; Ensino Médio. 
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EXPOSIÇÃO MATERNA A POLUENTES ATMOSFÉRICOS E BAIXO PESO AO 
NASCER: UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE DADOS AMBIENTAIS E DESFECHOS 

GESTACIONAIS EM UM MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Sarah Gomes De Menezes; Camila Márcia Villegas 

 

 
Introdução 
Diversos estudos epidemiológicos têm indicado associações entre o impacto da poluição atmosférica e efeitos 
indesejáveis na gravidez. Além da exposição materna a substâncias tóxicas ser considerada um fator de risco para 
problemas como prematuridade e baixo peso ao nascer, características maternas e do recém-nascido também 
devem ser consideradas. Dessa maneira, uma correlação entre características maternas e elementos ambientais 
nos desfechos gestacionais podem fornecer dados de importância para estatísticas de saúde pública e 
epidemiologia. 
 

Objetivo 
Para tanto, propõe-se um estudo epidemiológico observacional longitudinal, do tipo estudo de coorte de base 
populacional e histórico a fim de associar dados ambientais e desfechos gestacionais, especificamente baixo peso 
ao nascer. 

 
Metodologia 
Os dados ambientais (taxas de poluentes e dados de umidade relativa do ar e temperatura) foram obtidos a partir 
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Já os dados dos nascidos vivos foram obtidos 
pela Declaração de Nascidos Vivos (DN) do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). O processo 
de análise epidemiológica compõe-se por duas etapas: a primeira pela análise exploratória dos dados e a segunda 
por análises de regressão (logística). As análises descritivas e cálculos dos riscos relativos são feitos com o auxílio 
do pacote estatístico "Statistical Package for Social Sciences" (SPSS), versão 17.0. Nesta análise preliminar, foram 
realizadas as análises exploratórias objetivando uma primeira aproximação à realidade estudada. Para tanto foram 
realizadas análises univariadas, para a descrição do perfil do conjunto de recém-nascidos, considerando todos os 

nascidos vivos de mães residentes no Município São Paulo no período compreendido entre 2008 e 2009. 
 
Resultado 
O total de nascidos vivos neste período de estudo foi igual a 13.415, com peso médio (desvio padrão) de 3.148,52 
g (525,47g), variando entre 240g e 5.450g. O baixo peso ao nascer representou 8,5% dos nascimentos nos anos 
estudados e os casos de prematuros foi equivalente a 7,5%. A população de recém-nascidos foi composta por 
51,0% de indivíduos do sexo masculino e por 49,0% do sexo feminino. A maior freqüência de prematuros foi 
observada em indivíduos do sexo masculino (51,64%), enquanto que a maioria dos casos de baixo peso foi 
verificada em indivíduos do sexo feminino (54,74%). A freqüência de ocorrência de malformação congênita foi baixa 
no período, igual a 1,1%. A adequada assistência de pré-natal, observada através do número de consultas igual ou 
superior a sete, foi observada na maioria dos nascimentos (78,5%). O tipo de parto mais freqüente foi o cesáreo 
(54,2%), e o tipo de gravidez predominante foi de não gemelares (97,8%). Com relação às características 
maternas, observou-se que a maioria das gestações ocorreu em mulheres da faixa etária compreendida entre 20 e 
34 anos (71,3%). O nível de escolaridade de 80,1% das mulheres foi de 8 anos ou mais de estudos, e a maioria das 
mães (59,4%) apresentou o estado civil solteira durante a gestação. 

 
Conclusão 
Pretende-se a partir da categorização das variáveis apresentadas na análise exploratória, a utilização de modelos 
de regressão logística, em suas formas simples (bivariada) e múltipla para o desfecho de interesse (baixo peso). Os 
modelos de regressão simples avaliarão a associação entre o peso ao nascer e a exposição materna aos 
contaminantes atmosféricos, estimando o efeito bruto dessa exposição no peso do recém-nascido. Também, serão 
avaliados os efeitos brutos de cada variável de interesse presente na DN sobre o peso ao nascer, com a finalidade 
de identificar possíveis fatores de confusão e de selecionar as variáveis para os modelos multivariados. 
 
Palavras-chave: Poluição do ar, Baixo peso ao nascer, Exposição Ambiental. 
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GENOTIPAGEM DOS POLIMORFISMOS DE BASE ÚNICA DO GENE DA IL28B EM 
INDIVÍDUOS INFECTADOS PELO VÍRUS DA HEPATITE C UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Merillyn Da Silva Carreiro; Alexandra Dias Reis 

 

 

Introdução 
O vírus da hepatite C (HCV), um membro da família Flaviviridae, é a principal causa de doença hepática crônica no 
mundo todo. Estima-se que cerca de 170 milhões de pessoas estão cronicamente infectadas com o HCV (Busek,et 
al, 2003). O HCV é o agente causal de mais de 90% das hepatites pós transfusionais. Assim, todas as pessoas que 
receberam transfusão de sangue ou hemocomponentes até o início dos anos 90, com ou sem história de hepatite 
pós-transfusional, devem ser avaliadas para provável contaminação com o vírus da Hepatite C (Straus, 2001). Para 
confirmação diagnóstica de hepatite C aconselha-se a determinação qualitativa do RNA-VHC, de preferência pelo 
método da PCR. As determinações quantitativas (carga viral), por outro lado, mostram-se muito interessantes antes 
do início do tratamento, juntamente com a determinação do genótipo, para definir-se a duração do tratamento. Elas 
também são utilizadas para monitorar a resposta terapêutica ou para acompanhamento de casos não tratados 
(Straus, 2001). A existência de diferentes genótipos da hepatite C viral tem sido correlacionada com a doença 
clínica distintas síndromes associadas com a infecção. As variações nas manifestações clínicas podem refletir    
diferenças subjacentes na patogênese dos diferentes tipos de vírus (Busek,et al, 2003). Investigar a recuperação do 
vírus da hepatite C (VHC) é como resolver um enigma difícil. Mesmo após muita pesquisa e tendo-se obtido um 
progresso consideravel, ainda existe uma dificuldade de se resolver quando trata-se da cura para Hepatite C , pois 
estão faltando muitos dados para se ter  um panorama completo. (Rauch A, Z Kutalik, Descombes P, et al.,2010). 
Convencidos de que deve haver algo diferente sobre o DNA das pessoas que se recuperaram e aqueles com 
infecção crônica, os investigadores têm vindo a trabalhar esta incognita usando ferramentas genéticas (Rauch A, Z 
Kutalik, Descombes P, et al.,2010). O tratamento recomendado para pacientes com hepatite crônica C, com 
interferon peguilado (PEG-IFN) e ribavirina (RBV), não fornece a resposta virológica sustentada (RVS) em todos os 
pacientes. Estes medicamentos causam diversos efeitos colaterais bem definidos (como síndrome gripal, 
anormalidades hematológicas e efeitos adversos neuropsiquiátricos) muitas vezes estes pacientes necessitam de 
redução da dose, e 10-14% necessitam de retirada prematura do interferon-based (Tanaka, 2009). Estudos 
apontam variações genéticas no gene da IL28B como preditores de resposta ao tratamento com interferon 
peguilado e ribavirina, bem como forte associação entre o polimorfismo no gene IL28B e o clareamento viral 
espontâneo. Para evitar os efeitos colaterais em pacientes que não serão ajudados pelo tratamento, bem como 
para reduzir o elevado custo de tratamento PEG-IFN-&#945;/RBV, a análise dos snips do IL28B seria útil para ser 
capaz de prever a resposta de um indivíduo antes ou no início de o tratamento. Devido a isto neste trabalho propoe-
se uma revisão bibliográfica para reunir dados destes importantes estudos e pretende-se constatar a real 
importancia da relação do IL28B com a boa resposta do tratamento em pacientes portadores de Hepatite C.  

 
Objetivo 
Revisar bibliograficamente fontes cientificas tais como artigos e papers, dentre outros que tenham como foco o 
estudo sobre o IL28B. Constatar a importância do estudo do IL28B para tratamento de hepatite C. Compilar 
pesquisas atualizadas quanto a eficiência do IL28B como melhor preditor de RVS e constratá-las entre si.  

 
Conclusão 
Conclui-se, que os SNPs e seus variantes podem fornecer informações relevantes sobre a condução e intensidade 
do tratamento com ribavirina e interferon e as respostas associadas ao IL28B. De acordo com os genótipos 
expressos juntamente com a etnia, sexo, idade e peso, pode-se definir o quadro clínico seguramente. 
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HIPERTROFIA E FIBROSE CARDÍACA INDUZIDA PELA SOBRECARGA DE SAL 
NA DIETA É INDEPENDENTE DA PRESSÃO ARTERIAL 

Ellen Priscila Brito Dopona; Isis Akemi Katayma; Joel Claudio Heimann  

     
 

Introdução 
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 e consequente fibrose intersticial (FI). Fatores 
independentes da pressão arterial (PA) também podem contribuir para o desenvolvimento da HC e FI. Dentre estes 

fatores, a sobrecarga de sal na dieta tem se destacado. 
 
Objetivo 
O objetivo do presente estudo é verificar o efeito da sobrecarga de sal na dieta na HC e FI independente da PA. 

 
Metodologia 
Para isso ratos Wistar machos foram alimentados com dietas normossódica (NS, n=8) e hipersódica (HS, n=23) a 
partir do desmame até a 18º semana. O grupo HS foi dividido em: HS+Hidralazina e HS+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)e fibrose intersticial (FI) foram avaliados. 
 

Resultado 
Com 18 semanas o PC do grupo HS e HS+HZ foi menor àqueles dos grupos NS e HS+LOS. Da 7ª a 18ª semana 
de idade a PAC do grupo HS 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 HS e HS+HZ quando 
comparado com os grupos NS e HS+LOS. O DTC-VD dos grupos HS e HS+HZ foi maior quando comparado com 
os grupos NS e LOS. Entre os grupos HS e HS+HZ o DTC-VD foi diferente. A FI foi maior no grupo HS. 

 
Conclusão 
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. Ambos os medicamentos preveniram o desenvolvimento da FI sugerindo um papel protetor das drogas 
administradas. 
 
 
Palavras-chave: Hipertrofia cardíaca, fibrose, sal 
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PRODUÇÃO DE JOGO: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA DIDÁTICO-LÚDICA 
PARA O ENSINO-APRENDIZADO DE BIOLOGIA MOLECULAR E FORENSE PARA 

O ENSINO MÉDIO 

Suzana Ferreira De Oliveira; Aline Souza Santos; Aglaupyh Da Silva Oliveira;  
Enios Carlos Duarte 

  
 

Introdução 
A educação tanto em contextos-escolares, quanto em não escolares, tem sido a via pela qual se expressa o 
conhecimento acumulado por gerações. O processo de ensino-aprendizagem dentro dos parâmetros escolares é 
articulado entre o educador e o educando. A linguagem professor-aluno é então, o mecanismo pelo qual o 
conhecimento se torna acessível ao educando, de modo que, a aprendizagem seja o produto do ensino articulado 
pelo educador. O professor que possui importante função mediadora no processo educativo, muitas vezes não 
detém de recursos capazes de promover a construção do conhecimento por parte do alunado, acarretando na 
maioria das vezes em uma problemática relação professor-aluno. Sabendo-se que cada educando aprende de 
diferentes maneiras e que o educador é responsável por detectar tais maneiras, perceber as dificuldades 
interceptadoras do processo, e tentar criar e recriar alternativas pedagógicas que propiciem a efetivação 
significativa de tal aprendizagem. Faz-se, necessário a produção de recursos que favoreçam o emprego de 
metodologias e práticas pedagógicas pelo educador. Conteúdos de biologia celular e molecular freqüentemente têm 
sido um dentre os mais proeminentes fatores que influenciam nas dificuldades de assimilação, compreensão e 
aprendizagem do aluno de ensino médio. Portanto, novas medidas devem ser cogitadas e utilizadas pelo educador, 
dentre elas inclui-se as atividades lúdicas que é por muitos profissionais da educação considerada como mero 
entretenimento, no entanto, proporcionam a descontração da complexidade, a participação e o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas imprescindíveis ao processo educativo, tais como, percepção, raciocínio, motivação, 
socialização entre outras.  
 

 
Objetivo 
Portanto, visando à problemática relação professor-aluno, decorrente da linguagem e práticas pedagógicas 
empregadas pelo educador, o presente trabalho tem como objetivo elaborar e produzir um jogo didático-lúdico de 
genética como proposta pedagógica e instrumento alternativo ao professor de ensino médio, para facilitar o 
processo ensino-aprendizado.  
 

Metodologia 
A pesquisa realizada é de caráter qualitativo subjetivo e não contempla casuística. Pensando-se em novas 
concepções metodológicas, juntou-se vários aspectos para desenvolver o jogo, utilizou-se dois principais e 
relevantes critérios. Em primeira instância escolheu-se a matéria em que o jogo seria aplicado, considerando as 
mais expressivas dificuldades dos alunos e dos professores, optou-se então, pelos conteúdos de genética. Em 
segunda instância, a fim de, promover o interesse e a motivação uniu-se o lúdico e o didático, combinou-se o 
grande enfoque da mídia nos seriados de investigação criminal que concomitantemente, atrai a atenção dos 
adolescentes, com a utilização de técnicas da ciência forense, para criar um jogo de investigação forense, 
fundamentada nos testes em DNA.  
 
Resultado 
Estabelecidos tais critérios elaborou-se e produziu-se o jogo: “Desvendando a Genética”, contendo um tabuleiro, 
um dado de seis faces, cartas de pistas, cinco cartelas de casos a ser desvendados, uma caderneta de anotações, 
uma cartilha de regras e uma cartilha auxiliar do professor. A aplicação do jogo é destinada para grupos de seis 
alunos cada. Para a devida resolução dos casos é necessário a utilização e o exercício de habilidades cognitivas 
tais como, a estratégia, o raciocínio, a curiosidade e o desafio, a socialização e a construção do conhecimento 
individual, além de conhecimentos prévios de genética e técnicas da ciência forense, inseridas no capítulo de 
biotecnologia dos livros didáticos para o ensino médio. 
 
Conclusão 
Conclui-se, que a produção do jogo acima citado é um recurso capaz de minimizar as dificuldades na 
aprendizagem dos conteúdos de biologia molecular e um instrumento de auxílio ao professor de ensino médio, pois 
caracteriza-se como um mecanismo de intervenção na linguagem professor-aluno, pelo qual o educando é capaz 
de aprender, interagir e explorar as novas informações propostas pelo jogo.  
 
 
Palavras-chave: Ensino; Biologia Molecular; Genética Forense; Jogo; Lúdico. 
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE 
CHUVA EM UMA UNIVERSIDADE NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 

De Aguiar, R.V.*; Carlos Caetano; Durail Ferreira; Luciano Senti Da Costa 

 
Introdução 
Com tantas agressões ambientais provocadas pelo homem, o desequilíbrio ecológico tem se agravado. Os 
recursos hídricos têm sido agredidos a cada dia por indústrias e pela população usuária que a cada dia aumenta. 
Por consequência ampliam as necessidades de consumo, causando encarecimento dos processos desde as 
Estações de Tratamento de Água, até a chegada às torneiras nos lares.  
 

Objetivos 
Este trabalho teve como objetivo propor um projeto de captação de água da chuva, para utilização nos jardins do 
campus universitário de uma Universidade da Zona Sul de São Paulo.  
 

Métodos 
O local escolhido para implantação do projeto foi o edifício 88 (prédio universitário – Centro Universitário Adventista 
- UNASP), por dispor de uma estrutura passível de adaptação e devido a sua geografia, que viabiliza redução de 
custos tanto em equipamentos (bombas), quanto energia elétrica. O projeto prevê a captação da água por 
gravidade. A água captada pela superfície através das calhas cairá por gravidade através das tubulações, seguira o 
fluxo, chegando à entrada do reservatório, passando por filtros. Após a filtragem a água será armazenada em 
reservatórios e distribuída para uso. 
 

Resultados e Discussão 
É sabido que a água, apesar de ser um recurso renovável, por intermédio dos ciclos hidrológicos, não é um bem 
inesgotável. O aumento da população e o uso irracional podem ser responsáveis por comprometer a qualidade e 
principalmente a quantidade desse recurso natural, podendo torná-la escassa gerando inúmeros problemas sócios 
econômicos. Portanto, os resultados deste projeto podem contribuir grandemente para reduzir significativamente o 
consumo de água potável para fins não potáveis. Desta forma, desenvolver tecnologias com a finalidade de 
economizar água e fazer uso dela de forma racional e consciente são condições indispensáveis para reduzir efeitos 
danosos que a crise de água pode trazer à população. A viabilidade do projeto está fundamentada nas vantagens 
estruturais já estabelecidas o que demandará muito, na economia de custos, propiciando enormes vantagens na 
execução do projeto. 

 
Conclusão: 
Concluímos que este projeto deverá contribuir diretamente e efetivamente no auxílio da preservação dos nossos 
recursos naturais, promovendo a sustentabilidade e servindo de modelo para outras instituições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 95 

SINOPSE TAXONOMICA E NUMEROS CROMOSSOMICOS DO GENERO 
SCUTICARIA LINDL (ORQUIDACEAE) 

Erika Fontanezzi Salgado; Eduardo Luís Martins Catharino; Ítalo Mateus Santos;  
Andréa Macedo Corrêa  

 
Introdução 
Orchidaceae tem sido considerada uma das maiores e mais diversificadas famílias de Angiospermas atuais, com 
estimativas em cerca de 25.000 espécies. A Scuticaria é um gênero botânico pertencente à família das orquídeas 
(Orquidaceae) composto por nove espécies. Os estudos citogenéticos para o gênero Scuticaria são escassos, e a 
contagem cromossômica pode ser um inicio importante para o melhor entendimento sobre a taxonomia do grupo. 
 
Objetivo 
Realizar a sinopse taxonômica do gênero Scuticaria, enfatizando as espécies brasileiras. Realizar a caracterização 
citogenética das espécies analisadas. 
 
Metodologia 
Para a contagem do número cromossômico foram utilizados os meristemas de raízes frescas de plantas de 
espécies previamente identificadas mantidas na coleção do Orquidário Frederico Carlos Hoehne. Foram 
previamente selecionadas as seguintes espécies Scuticaria strictifolia Hoehne., Scuticaria irwiniana Pabst., 
Scuticaria novaesii F. Barros & Cath., Scuticaria hadwenii (Lindl.) Hoehne., Scuticaria steelei Lindl. Os meristemas 
radiculares coletados foram pré-tratados com anti-mitótico 8Hq 0,002 M e armazenados por 24 horas em geladeira 
a 5ºC e depois fixados em Carnoy (ácido acético glacial : etanol, 1:3) por mais 24 horas. As lâminas foram 
confeccionadas a partir dos materiais já fixados, procedendo três lavagens em água destilada, por 5 minutos cada, 
depois efetuada a digestão do material por 30 minutos com HCL (5N) e lavados com o mesmo procedimento. Os 
meristemas assim tratados foram colocados em lâminas e acrescentado acido acético (60%), esmagados sob 
lamínula, posteriormente retirada após imersão em nitrogênio líquido. As lâminas depois de secas foram coradas 
seguindo a técnica de Giemsa por 30 minutos e depois seladas com resina sintética Entellan, para a fixação da 
lamínula. As lâminas permanentes montadas foram examinadas em microscópio óptico e fotomicrografadas com 
câmera digital para análise e apresentação dos resultados. 
 
Resultado 
À partir do exame de plantas cultivadas em coleções particulares, nossas e de outros colegas orquidófilos foram 
reconhecidas e consideradas nesta revisão as seguintes espécies: Scuticaria hadwenii Hort. ex Planch; Scuticaria 
steelii (Hook.) Lindl; Scuticaria strictifolia Hoehne; Scuticaria kautskyi Pabst; Scuticaria irwiniana Pabst; Scuticaria 
itirapinensis Pabst; Scuticaria novaesii F.Barros & Catharino.Chave sintética para identificação das espécies 
brasileiras de Scuticaria aqui tratadas: 
1a. Plantas rupícolas, rizoma longo rastejante, inflorescência longa, em posição vertical. Flores vináceas com 
pétalas esbranquiçadas na parte de trás. Folhas eretas, em geral 0,5 cm a pouco mais de diâmetro. 
Scuticaria irwiniana Pabst 
1b. Plantas geralmente epífitas, raramente rupícolas, sempre de rizoma curto, não ultrapassando 1,5cm, e 
inflorescências curtas. Folhas em geral pendentes, às vezes eretas, mas finas, menos de 0,5cm de diâmetro. 
2 2a. Plantas robustas, folhas de até 1,5m de comprimento, labelo profundamente trilobado com calosidade 
pentadentada. Pé da coluna grande, cerca de 1,0 – 1,5cm, sépalas laterais falciformes. 
Scuticaria steelii (Hook) Lindl. 
2b. Plantas menos robustas, finas, de no máximo 1,0 cm de espessura, calosidade do labelo tridentada. Pé da 
coluna pequeno, menor que 0,8cm. 
Lóbulo central do labelo profundamente bipartido com lóbulos laterais bem destacados. 
3 Lóbulo central do labelo não bipartido com lóbulos laterais pouco destacados. 
3a. Lóbulo central do labelo reduzido, levemente emarginado. Lóbulos laterais grandes, bem destacados, 
divergentes. Sépalas maiores que labelo. Pétalas quase a metade do tamanho das sépalas. 
Scuticaria kautskyi Pabst 
3b. Lóbulo central do labelo robusto, profundamente emarginado. Lóbulos laterais grandes, convergentes. Sépalas 
pouco menores que labelo, pétalas do mesmo comprimento das sépalas. 
Scuticaria itirapinensis Pabst 
4a. Lóbulo mediado grande, aconchavado. Calosidade com 3 elevações, sendo um central e duas divergindo. 
Scuticaria hadwenii Hort. ex Planch 
4b. Lóbulo mediano pequeno, não ou muito pouco aconchavado. Calosidade com 3 quilhas paralelas. 
Scuticaria novaesii F.Barros & Catharino 
De acordo com a análise citológica das lâminas das espécies observadas, pode-se obter o resultado parcial de 
2n=38 para as espécies analisadas. 
 
Conclusão 
Analisando os números cromossômicos para as espécies do gênero Scuticaria, estas podem manter-se no mesmo 
táxon caso não haja variação numérica. 
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TRABALHANDO CONCEITOS DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS POR MEIO 
DE JOGOS EDUCATIVOS COM ALUNOS DO SEXTO E SÉTIMO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Aline Araujo Dos Santos; Acsa Souza; Georgia Bello; Enios Duarte; Haller Schunemann; 
Michelle Cunha 

 

 
Introdução 
Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem, e o jogo 
didático caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para auxiliar em tais processos por favorecer a 
construção do conhecimento ao aluno. A utilização de jogos como estratégia didática é previsto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Porém, é com pouca frequência que vemos estes sendo aplicados nas salas de aula, pois o 
jogo no ambiente educacional nem sempre é bem visto, uma vez que se encontra associado ao prazer. Em relação 
ao campo da microbiologia, vivemos hoje um aumento crescente do número e da gravidade de doenças 
transmitidas por alimentos. Nesse contexto, o jogo – Ponto Crítico aborda ações que podem levar a contaminação 
dos alimentos no contexto do cotidiano no sentido de conscientizar os indivíduos para que se tornem responsáveis 
pela sua saúde e pela saúde coletiva. 

 
Objetivo 
A aplicação do jogo Ponto Crítico teve como objetivo a construção de conceitos e a sensibilização dos alunos para 
questões relacionadas com a contaminação dos alimentos durante o seu preparo e/ou consumo.  

 
Metodologia 
Para desenvolver esta responsabilidade, o jogo – Ponto Crítico - foi utilizado em turmas do 6° e 7° ano e procurou 
sensibilizá-los para questões inerentes a algumas práticas de preparo e consumo de alimentos. O jogo constitui um 
material que gera a reflexão acerca de eventos que poderiam ocorrer em locais comuns como em nossa casa, em 
uma fábrica ou mesmo em uma padaria. O jogo é de tabuleiro do tipo detetive, onde cada aluno é um investigador 
cuja missão é desvendar um caso de contaminação alimentar ocorrida na cidade fictícia de Sievi. Antes da 
aplicação do jogo foi desenvolvida uma aula dialogada sobre o tema o que são microorganismos e quais são os 
fatores que podem levar à contaminação dos alimentos. Em seguida aplicamos o pré teste para verificação da 
aprendizagem. Na aula seguinte os alunos puderam jogar. Ao término do jogo foi entregue o pós-teste. Para o 
desenvolvimento da atividade foram necessárias 4 aulas de 50 minutos com os alunos. Um total de cento e setenta 
e dois alunos realizaram as atividades propostas (Aula dialogada, pré-teste, jogo e pós-teste). O universo de alunos 
participantes por sala variou de 37 a 42 alunos. O pré-teste e o pós-teste foram corrigidos e calculados a média 
geral de cada turma. 
 

Resultado 
Na análise das médias gerais das turmas no pré-teste e pós-teste, realizados pelos alunos antes e após a aplicação 
do jogo, respectivamente, verificou-se um aumento geral na média do pós-teste em todas as turmas que utilizaram 
o jogo. Um pequeno número de atividades interessantes e desafiadoras para o aluno já será suficiente para suprir 
as necessidades básicas desse componente essencial à formação de crianças e jovens, que lhes permite 
relacionar os fatos as soluções de problemas, dando-lhes oportunidades de identificar questões para a 
investigação, elaborar hipóteses e planejar experimentos para testá-las, organizar e interpretar dados e, a partir 
deles, fazer generalizações e inferências. Além destes componentes o trabalho em equipe os ajudará interagir na 
sociedade, experiência esta tão importante para os futuros profissionais. 

 
Conclusão 
Uma das principais funções das metodologias ativas de aprendizagem é despertar e manter o interesse dos alunos, 
além de ajudá-los a compreender conceitos básicos. A utilização de jogos didáticos auxilia os alunos de maneira 
dinâmica ao estudo levando o estudante uma sólida construção do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Jogo didático, ensino de ciências, microbiologia de alimentos. 
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ADERÊNCIA AO BEYOND BUDGETING COMO NOVO MODELO DE GESTÃO EM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Daniela Da Silva Granja; Mário Sérgio Becker; Rony Petson Santana De Souza 

 

 

Introdução 
Para que as organizações possam acompanhar o dinamismo e a concorrência do mercado é necessário uma 
gestão muito bem estruturada e com informações precisas. Hoji (2004, p.387) aponta que “administrar sem um guia 
é como andar no escuro, sem nenhum tipo de apoio”. Um exemplo de apoio utilizado por grande parte das 
organizações para manter controle e previsão do futuro é denominado orçamento. De acordo com Lunkes (2008, p. 
14) o orçamento “é a etapa do processo do planejamento estratégico em que se estima e determina a melhor 
relação entre resultados e despesas para atender às necessidades, características e objetivos da empresa no 
período”. Mas como todo conceito algum dia acaba sendo revisto, surgiu um novo modelo de gestão denominado 
Beyond Budgeting que segundo Lunkes (2008) é desenhado para superar as barreiras dos orçamentos tradicionais 
e criar uma organização flexível e adaptável, que possibilita aos gerentes autoconfiança e liberdade para pensar 
diferente. 

 
Objetivo 
Diante dessas informações, este estudo procurou identificar qual é a percepção dos gestores das Instituições de 
Ensino Superior da região metropolitana de São Paulo e da grande Campinas em relação ao Beyond Budgeting 
como uma ferramenta eficaz no auxilio da gestão das organizações, apresentando especificamente as principais 
diferenças entre os modelos de gestão. Procurou-se também verificar se o orçamento, uma ferramenta tão antiga 
de gestão, ainda vale para os tempos atuais em que as mudanças ocorrem de forma tão dinâmica. 

 
Metodologia 
Realizou-se um estudo multicaso do tipo descritivo, amparado por pesquisa bibliográfica e levantamento por meio 
de um questionário semiestruturado. Onde investigou-se cinco IES da região metropolitana de São Paulo, sendo 
que quatro são de natureza privada com fins lucrativos e uma de natureza filantrópica e duas da grande Campinas, 
todas de natureza filantrópica. 

 
Resultado 
Os gestores das IES não têm uma percepção formada sobre o Beyond Budgeting como uma ferramenta de gestão. 
Todos consideram o orçamento tradicional como uma ferramenta que atende às suas necessidades no controle das 
despesas e receitas. 

 
Conclusão 
Constatou-se também que, apesar dos gestores defenderem o orçamento em sua forma tradicional, como método 
eficaz de gestão, no dia a dia, estes conseguem ajustar o orçamento conforme as necessidades da organização. 
Por esse fato, a pesquisa identificou que os dois modelos podem se complementar para melhorar o desempenho 
da gestão. 
 

Palavras-chave: Orçamento; Beyond Budgeting; Gestão. 
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DIFICULDADES EM MATEMÁTICA: O APOIO DOS PAIS NA VISÃO DO 
PSICOPEDAGOGO 

Eunice Ferreira Bertoso 

 
Introdução 
Compreendendo a importância do aprendizado da Matemática por alunos do ensino médio, no presente trabalho 
tem-se a meta de detectar as dificuldades de aprendizagem que eles possam apresentar, tanto no contexto 
situacional como no interpessoal. Há algum tempo, era comum atribuir à criança toda a culpa por seu fracasso 
escolar. Hoje, professores, educadores, pedagogos e psicopedagogos estudam novas metodologias de ensino que 
despertem a atenção e o interesse desses alunos para uma formação acadêmica diferenciada. 

 
Objetivo 
O presente trabalho se propõe a Investigar, por meio de revisão bibliográfica, como os psicopedagogos percebem o 
apoio dos pais perante as dificuldades dos filhos na aprendizagem da Matemática. Verificar as contribuições dos 
pais diante das dificuldades dos filhos na aprendizagem. E identificar os recursos/estratégias utilizados pelos pais 
no apoio aos filhos com dificuldades em Matemática. 
 

Metodologia 
Os métodos adotados neste trabalho são hipotético-dedutivos, pois nele utilizaram-se pesquisas, fontes teóricas de 
uma revisão bibliográfica e, a partir destas, obtiveram-se as conclusões. Este artigo científico foi elaborado sob a 
ótica clínica, com base nos fundamentos da Psicopedagogia vivenciados na clínica. 
 

Resultado 
A relação escola-família na aprendizagem de Matemática pode e deve ser fortalecida em benefício do aluno, 
mesmo nas atividades corriqueiras do seu cotidiano, para lhe demonstrar que a Matemática, longe de ser apenas 
distante teoria, faz parte da realidade de cada um.As maiores dificuldades que os pais alegam encontrar para 
acompanhar a Educação dos filhos são a falta de tempo e o despreparo para auxiliá-los quando surgem dúvidas 
sobre os conteúdos. Tais dificuldades são atribuídas muito mais aos pais e aos alunos do que em relação aos 
professores e à estrutura geral.O baixo nível cultural e social do agregado familiar, ao não proporcionarem os 
meios, estímulos, motivações, condições de estudo e aprendizagem aos seus educandos, tornam-se obstáculos ao 
normal funcionamento da aprendizagem e estão na origem de insucesso escolar. 

 
Conclusão 
Cabe aos professores: estimular o potencial motor e intelectual do aluno, por intermédio de estratégias que 
proporcionem a recuperação do conteúdo escolar; desenvolver responsabilidades próprias, mormente em relação 
às obrigações escolares; adotar práticas educativas combinadas com afeto positivo e controle; definir regras claras 
e consistentes; incentivar a participação ativa da criança; prover experiências variadas, significativas  e 
interessantes; proporcionar reciprocidade na interação, senibilidade e diponibilidade; motivar o aluno 
constantemente, o que o tornará capaz de enfrentar qualquer desafio ou dificuldade; promover ambiente com 
regras, limites, compreensão, confiança e  valorização do potencial do aluno; trabalhar aspectos emocionais 
internos, com vistas a minimizar a ansiedade e a insegurança,  principalmente diante de situações inesperadas; 
oferecer recursos que enriqueçam o processo educativo; melhorar a comunicação afetiva social na relação 
profesor-aluno; proporcionar reforço paralelo e contínuo. Concluímos que para trabalhar as dificuldades apontadas 
pelo educando, pais e educadores devem unir-se com o objetivo de sanar as deficiências apontadas pela criança. 
Inserido neste trabalho de parceria, o empenho da escola, dos pais, assim como do psicopedagogo será mais bem 
compreendido pelas crianças e/ou jovens e os levará a um melhor posicionamento na escola, na família e na 
sociedade.  
 
 
 
Palavras-chave: Matemática – Dificuldades - pais. 
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DIVULGAÇÃO CONTÁBIL: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS NORMAS 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE VIGENTES NO BRASIL EM OPERAÇÕES 

COM ATIVOS IMOBILIZADOS 

Karine Amorim Silva; Makey Stevenson Costa Ribeiro; Marta Queiroz 

         
 

Introdução 
Ao longo dos tempos a contabilidade passou por várias transformações para acompanhar o desenvolvimento 
econômico e social do mundo. De um modo geral, a contabilidade internacional está presente em todos os países 
com a finalidade de uniformizar as informações contábeis para que assim os utilizadores de tais informações sejam 
beneficiados, auxiliando-os na tomada de decisão. Seguindo as tendências internacionais de contabilidade, o Brasil 
inseriu-se no cenário internacional mediante a alteração na lei 6.404/76, dando origem a lei 11.638/07, logo após a 
criação do Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) em 2005. Em decorrência deste alinhamento aos padrões 
internacionais, um novo desafio é proposto ao contador e profissional da área contábil por desempenhar um papel 
de grande relevância neste cenário globalizado. Por ser o gerenciador das informações contábeis o contador 
passou a fazer parte da estratégia organizacional, buscando maior conhecimento e compreendendo melhor sua 
organização. O CPC é o órgão responsável por interpretar as normas internacionais (IAS/IFRS) e adaptá-las ao 
nosso cenário nacional. Dentre vários pronunciamentos emitidos pelo CPC, o pronunciamento contábil nº 27 faz 
menção às novas práticas contábeis adotadas em operações com ativos imobilizados e como estas devem ser 
divulgadas nas demonstrações contábeis; podem-se destacar alguns pontos a serem divulgados nas 
demonstrações, como: reconhecimento dos custos iniciais dos imobilizados: que engloba todos os custos para 
aquisição daquele novo ativo; método de depreciação aplicado nos imobilizados: a companhia deverá divulgar se 
adotou o método linear, decrescente ou depreciação por unidades produzidas; taxa de depreciação utilizada e a 
relevância da vida útil do ativo imobilizado: a vida útil nada mais é que a capacidade de gerar benefícios 
econômicos esperados pela companhia com a utilização de determinado ativo imobilizado; teste de impairment: se 
refere às perdas por redução ao valor recuperável (impairment), a companhia é obrigada a reconhecer no resultado 
do exercício a desvalorização dos ativos imobilizados que é calculado com base no maior valor entre o valor 
contábil e o valor recuperável; e a conciliação da mutação dos valores na conta de ativos imobilizados: nesta 
conciliação existem todas as transações que ocorreram nesta conta contábil, tais como aquisições, baixas, 
provisões, variações cambiais, entre outros.Tais práticas deveriam ser adotadas a partir das demonstrações 

elaboradas em 2009 por empresas de grande porte. 
 
Objetivo 
O objetivo principal desta pesquisa foi verificar se as empresas de grande porte efetuaram as devidas divulgações 
em suas notas explicativas de acordo com o pronunciamento contábil nº 27. 

 
Metodologia 
Para a elaboração desta pesquisa utilizou-se o procedimento metodológico exploratório, que visa estudar um tema 
ainda pouco explorado. 
 

Resultado 
A análise coletada foi de 20 empresas participantes do IBOVESPA, e chegou-se ao resultado que das 20 empresas 
estudadas pelo menos 12 deixaram de divulgar algum ponto requerido no CPC nº 27, à exigência menos divulgada 
nas notas explicativas foi à conciliação da mutação dos valores na conta de ativos imobilizados, 
 

Conclusão 
Portanto concluiu-se que as companhias estão passando por uma fase de adaptação que requer conhecimento e 
integração de informações contábeis. As mudanças no cenário internacional são decorrentes da necessidade de 
maior comunicação, clareza e transparência nas informações contábeis. O mundo está vivenciando uma nova 
realidade em escala global na contabilidade, uma mutação histórica que requer nova adaptação por parte de todos 
integrantes envolvidos. 
 
Palavras-chave: Contabilidade Internacional, Lei 11.638/07, CPC n°27, Divulgação, Ativos Imobilizados. 
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GERENCIAMENTO DE RESULTADOS: APLICAÇÃO DO MODELO KS EM 
EMPRESAS DA BM&FBOVESPA 

Mayara Leme Costa; Hélida Pereira Gruber; Rony Petson Santana De Souza 

 
 
Introdução 
É visível a importância das informações contábeis aos usuários internos e externos, sendo cada vez mais 
necessária e exigida à transparência dessas informações, fornecidas pelos profissionais contábeis. Conforme 
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 93), as informações financeiras devem ser “úteis para investidores e credores 
atuais e em potencial, bem como para outros usuários que visem à tomada racional de decisões de investimento, 
de crédito e outras semelhantes”. Apesar dos esforços, de algumas empresas, para mostrar de forma transparente 
as suas informações, outras, usam meios para “manipular de forma intencional as cifras da empresa, sem deixar de 
cumprir os princípios de contabilidade” (Kraemer, 2005 p. 43). Conforme Santos e Grateron (2003), gerenciamento 
de resultados é utilizado pelas empresas para mostrar uma imagem diferente do que ela se encontra, porém sem ir 
contra os princípios contábeis. 

 
Objetivo 
Com o objetivo de assegurar a transparência, consequentemente maior confiabilidade, minimizando a prática do 
gerenciamento de resultados, cientes de que a omissão ou excesso de informações pode influenciar na tomada de 
decisão, encontram-se na literatura, meios de mensuração dos níveis de gerenciamento de resultados em 
empresas.  

 
Metodologia 
Considerando a importância e relevância dessas informações, foi analisada qual a relação estatística entre as 
empresas de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA que mais gerenciam com as empresas mais transparentes. 
Para tanto foi necessário identificar as empresas que possuem maiores níveis de apresentação das informações, 
através do modelo KS, elaborar um ranking das empresas com maiores níveis de gerenciamento. Definidos esses 
rankings verificou-se a correlação entre os rankings. Utilizando o cálculo de correlação de Kendall averiguo-se qual 
a correlação entre as empresas que mais gerenciam seus resultados com as empresas de maior qualidade na 
apresentação das informações. O estudo é baseado em pesquisa descritiva, com embasamento documental, 
constituída de uma amostra de 12 empresas de capital aberto consideradas as que mais evidenciam seus 
resultados, de acordo com Souza (2010), que estão listadas nos diferentes níveis de governança corporativa da 
BM&FBOVESPA. Possuindo abordagem quantitativa dos dados, a pesquisa obteve o gerenciamento de resultados 
das companhias pesquisadas, e testou a correlação entre os rankings de apresentação e gerenciamento de 
resultados a partir do modelo de correlação de Kendall. Neste trabalho foi utilizado o Modelo Kang & 
Silvaramakrishnan (KS), criado em 1995, para mensurar o nível de gerenciamento de resultados em empresas da 
BM&FBOVESPA. Este método utiliza os dados das contas do balanço patrimonial e as contas de resultado em 
determinado exercício contábil, proporcionando então um resultado confiável. Para o cálculo do modelo KS é 
necessário o valor das accruals discricionários que, de acordo com Baptista (2007) são “a diferença entre o Lucro 
Líquido e o Fluxo de Caixa.” Dechow (1994) completa que elas têm “um efeito compensatório sobre os efeitos 
transitórios dos fluxos de caixa, mas, ao mesmo tempo podem ser utilizadas como forma de gerenciamento”.  

 
Resultado 
Aplicando o modelo de regressão linear nessas empresas, a partir do ranking de evidenciação, e posteriormente o 
modelo de Kendall, constatou-se que a hipótese foi confirmada visto que a correlação encontrada de 24,20% entre 
os rankings de apresentação e gerenciamento, sendo considerada baixa, indicando assim que as empresas que 
mais evidenciam tem menor nível de gerenciamento, confirmando a hipótese de que as empresas que possuem 
menor nível de gerenciamento são as que possuem maior nível de transparência. 
 

Conclusão 
Tendo em vista os resultados obtidos, observou-se que os níveis de governança corporativa não influenciam o nível 
de evidenciação e o nível de gerenciamento. Conclui-se, portanto, que quanto maior é o nível de gerenciamento de 
resultados, menor é a transparência das companhias analisadas, consequentemente as empresas mais 
transparentes demonstraram ser as que menos gerenciam seus resultados.  
 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resultados, Evidenciação Contábil, Modelo KS. 
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MERCADO DE TRABALHO: PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE CONTABILIDADE 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

Jocineide Moreira Alves Lima; Rony Petson Santana De Souza 

 
 

Introdução 
A necessidade de um estudo sobre o mercado de trabalho inerente aos alunos dos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis das IES Adventista, bem como a postura destes diante das demandas profissionais vinculadas 
à sua área de atuação, pode ser entendida como uma forma consistente de se avaliar as suas práticas na profissão 
contábil. Desta forma, o presente estudo visa apresentar considerações sobre os elementos que compõem a 
formação deste profissional, conduzindo a atenção para as formas de percepções que os alunos desenvolvem em 
suas graduações frente ao mercado de trabalho, salientando as necessidades de se perceber as carências 
envolvidas no desenvolvimento das noções e saberes profissionais que acompanham o formando durante a sua 
trajetória na universidade, e posteriormente, durante a sua vida e atuação no mercado de trabalho. 

 
Objetivo 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção dos discentes de contabilidade do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo e Engenheiro Coelho, em relação a sua preparação para inserção no mercado de 
trabalho, caracterizada por eles próprios, bem como identificar quais as deficiências do ensino que afetam esta 

percepção e como o ensino em IES confessionais lhes auxilia frente aos desafios empresariais. 
 
Metodologia 
A estratégia de pesquisa aqui empregada foi a de levantamento. Quanto à abordagem, esta é uma pesquisa que 
utiliza avaliação quantitativa. O instrumento aqui utilizado para coleta dos dados foi a modalidade de questionário, 
para a execução deste propósito, os formandos de ambas as instituições foram consultados por meio de 
questionário aplicado in loco na UNASP Campus São Paulo e via e-mail na UNASP Campus Engenheiro Coelho, a 
amostra aqui representada é formada por eles 52 formandos. 

 
Resultado 
No questionário, de perguntas fechadas, buscou-se identificar o perfil dos prováveis formandos do 2o semestre do 
ano de 2011. Assim, foi possível verificar que os alunos procuram o curso de Ciências Contábeis por entenderem 
ser uma profissão com boas oportunidades de trabalho.Quando questionados sobre terem exercido atividade 
remunerada durante o curso de graduação, os alunos responderam afirmativamente. A maior parte com 51,92% 
indicou ter trabalhado na área contábil.Esses percentuais indicam que a área contábil tem boa empregabilidade.  
Os discentes formandos se sentem parcialmente preparados para a inserção no mercado de trabalho, necessitando 
de apoio profissional e dizem necessitar de cursos preparatórios para prestar o exame de suficiência.  Quando 
questionados sobre a quantidade de leitura promovida junto a artigos científicos voltados para a pesquisa contábil, 
o primeiro lugar em respostas, e, a quantidade de 1 a 2 artigos por semestre, com 34,62%. Nota-se que o interesse 
por leitura por artigos científicos é pouco, os alunos estão deixando a desejar neste quesito. A pergunta foi feita 
“durante o curso” se a maioria não lê, isso pode explicar a falta de confiança neles próprios. A falta de um programa 
próprio para a prática contábil é o item que os alunos entendem como maior deficiência do processo de 
aprendizagem, e, de maneira geral, eles acreditam serem boas as oportunidades de trabalho.   E o fator que 
compromete um melhor aprendizado é a falta de preparo e experiência do corpo docente.  É importante ressaltar 
que os discentes concordam que o ensino confessional lhes auxilia a terem uma postura mais ética frente aos 
desafios empresariais e a grande maioria dos entrevistados repetiria a experiência de estudar sob uma filosofia 
confessional. 
 

Conclusão 
Terminamos este trabalho com a certeza de termos contribuído, mesmo que só com a exposição do tema e dados 
pesquisados, com a futura busca de conhecimentos que contribuam para um melhor desenvolvimento acadêmico-
profissional dos futuros contadores que o mercado aguarda para suprir a qualidade e o desempenho das tarefas 
que a profissão exige. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior, Mercado de Trabalho e Ensino Confessional. 
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O USO DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO PARA APURAÇÃO DO 
CUSTO POR GRAU DE ENSINO: APLICAÇÃO A UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 

ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL 

Evandra Araújo Da Silva; Marta Aparecida Martins Queiroz 

 
 

Introdução 
A contabilidade de custos atua em diversas organizações como uma ferramenta eficaz na tomada de decisão. 
Destina-se a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de 
determinação de desempenho como a rentabilidade da empresa na área atuante, de planejamento e controle das 
operações. Tais informações são vitais para determinar a rentabilidade de um produto ou serviço, e ainda 
demonstrar se os custos podem ser minimizados. 

 
Objetivo 
Na literatura atual há um grande número de estudos que comprovam a utilização dos métodos de custeio, os quais 
auxiliam os empresários e gestores a tomarem decisões que envolvam custo de produtos e serviços, havendo 
ainda a opção de reduzir processos que não afetem a qualidade e rentabilidade. Com a implementação do rateio de 
custos é possível evitar problemas com mau gerenciamento de valores, reconhecendo se a prestação de serviço é 
rentável ou não para a organização, e ainda controlar e acompanhar onde e como os recursos estão sendo 
aplicados. 

 
Metodologia 
O trabalho mostra como a Contabilidade de Custos pode auxiliar uma instituição de ensino no processo de tomada 
de decisões. Utilizando o método de Custeio por Absorção, o presente estudo é com base em um estudo de caso. 
O Custeio por Absorção é apresentado em uma instituição de ensino que oferece três graus de ensino: educação 
básica, fundamental I e fundamental II. Primeiramente foi calculado o percentual de cada grau de ensino em 
relação ao total de alunos da instituição de ensino; em seguida a identificação dos custos diretos e indiretos; a 
identificação das receitas em cada grau; e então uma análise do custo em cada grau de Ensino. 
 

Resultado 
Após os cálculos citados, foi possível calcular a Margem de Contribuição, que demonstra a rentabilidade do produto 
à empresa; o Ponto de Equilíbrio, que é quando nível de comercialização de produtos não gera lucro nem prejuízo; 
e a Margem de Segurança que representa quanto a empresa pode deixar de vender e ainda sim não obterá 
prejuízo. Através da metodologia do Custeio por Absorção ser aplicada pode-se afirmar que o grau de ensino que 
mais reflete na atividade da empresa é o grau do ensino Fundamental I. Após as divisões dos custos diretos, 
mesmo o grau Fundamental I representar o maior percentual, os custos diretos do Fundamental II são maiores que 
o Fundamental I. Dentro dos rateios por grau de ensino, eles permanecem em um patamar de valores 
predominando em ordem o Fundamental I, Fundamental II e Educação Básica. Nas apurações do resultado feitas 
(receitas menos custos), todos os valores encontrados foram positivos. Após levantamento de todos os valores de 
custos e receitas, foi possível calcular os valores da Margem de Contribuição, que também foi positiva em todos os 
casos. Considerando os valores de mensalidade entre R$ 490,00 e R$ 510,00, pode-se notar que eles estão de 
acordo com os resultados obtidos, e que todos os graus tem significância para a empresa. O Ponto de Equilíbrio de 
todos os graus comprovam que a empresa consegue cobrir seus custos, mediante a lucratividade existente, 
principalmente pelo ensino  Fundamental I. Já a Margem de Segurança mesmo com a diferença em matrículas da 
Educação Infantil para o Fundamental II, tem um percentual em torno de 25%. Devido a representação que tem no 
quadro de participação, o Fundamental I é quem gera a maior taxa de Margem de Segurança. 
 

Conclusão 
Concluiu-se que a utilização do método de Custeio por Absorção traz benefícios para a instituição, pois fornece 
dados que podem ser analisados para verificação do desempenho dos serviços prestados, onde os recursos são 
aplicados e qual a rentabilidade que os serviços trazem para a instituição estudada. 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade de Custos. Custeio por Absorção. Ferramenta de análise. Tomada de decisões. 
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PERCEPÇÃO DOS DICENTES E COORDENADORES DAS IES DA ZONA SUL DE 
SÃO PAULO FRENTE A RESPONSABILIDADE DAS IES´s QUANTO A 

EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

Oziel Teixeira Brandão; Rony Petson Santana De Souza 

  
 

Introdução 
Nos últimos anos muito se tem falado em sustentabilidade, preservação do meio ambiente, efeito estufa, camada 
de ozônio e aquecimento global. As empresas em geral na busca em alcançar seus objetivos planejados, são 
responsáveis diretamente por toneladas de emissão do CO2 e de diversas substâncias químicas que prejudicam o 
meio ambiente. Devido a preocupação em garantir a permanência do sucesso da empresa, muitas têm se dedicado 
e procurado alternativas para se manter no mercado, aderindo então, conceitos e alternativas mundiais e a 
sociedade está reconhecendo a escassez dos recursos naturais, o que obriga as empresas a adotarem atitudes 
ambientais. Nestes tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, ciberespaço, 
multimídia, internet, as IES´s tem a função de mediador na construção de referenciais sócio-ambientais. Nossos 
profissionais atualmente conseguem trabalhar sem prejudicar o meio ambiente, ou a preocupação cabe apenas aos 
países desenvolvidos. Os egressos obtiveram orientação suficiente para entender a necessidade de trabalharem 
com responsabilidade, não só em garantirem sucesso financeiro, mas preservarem o futuro das empresas e de 
seus colaboradores. As IES’s, tem se mostrado de uma forma mesmo que indireta, preocupada com a 
conscientização de seus egressos do curso de Ciências Contábeis quanto a ESA utilizando-se de canais de 
comunicação horizontal divulgando assuntos relacionados a ESA. Espera-se que por meio desta formação 
sustentável que as IES’s não só transformem os profissionais contábeis como transformem a sociedade, 
preservando a futura geração. 
 

Objetivo 
O objetivo geral foi verificar até que ponto as Instituições de Ensino Superior (IES), estão voltadas a difundir a 
cultura de responsabilidade sócio-ambiental em seus maiores ativos / clientes - os alunos, tendo como objetivos 
específicos a análise da preocupação das IES’s na formação dos alunos de Ciências Contábeis, quanto a 
consciência em questões sócio-ambientais  verificando também a percepção dos alunos em questões relacionadas 
a responsabilidade sócio-ambiental. 
 

Metodologia 
Como método de pesquisa foi utilizado referenciais bibliográficos com objetivo exploratório de natureza descritiva e 
quantitativa acerca da interdisciplinaridade da responsabilidade sócio-ambiental nas IES’s nos últimos 10 anos.  
Foram selecionadas nove IES’s localizadas na região sul do município de São Paulo. 
 

Resultado 
No decorrer da pesquisa, observou-se que existe sim a preocupação com a preservação do meio ambiente, no 
entanto, a prática de recursos em melhorias para qualidade se torna escassa devido a dificuldade de muitas 
empresas em encontrarem soluções que possam trazer benefícios a sociedade e é neste ponto que entrariam as 
IES´s. A pesquisa revela que existem profissionais habilitados à abordarem assuntos relacionados a ESA, mesmo 
que, na maioria das vezes, a capacitação deste profissional venha por intermédio de recursos próprios e em 
consequência deste resultado, há uma influência negativa na qualidade de ensino dos assuntos relacionados a 
ESA. Sabe-se que, se trata de uma questão política, a interdisciplinaridade da ESA, mas há uma real necessidade 
do tema ESA ser tratado como prioridade nas IES’s como se constata na pesquisa. 

 
Conclusão 
Concluiu-se que, as IES’s são agentes responsáveis pela transformação dos indivíduos, sendo locais ideais para 
patrocinarem aos seus ingressantes e egressos uma conscientização sócio-ambiental, pois as empresas e a 
sociedade procuram profissionais com este diferencial.Observa-se na pesquisa o interesse dos alunos e 
coordenadores na implementação de assuntos relacionados a ESA, mas pela secundariedade do tema e as 
políticas das IES’s, observa-se que, a ausência de conteúdo necessário advém da falta das diretrizes das IES’s. 
 
 
Palavras-chave: Educação Sócio-Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Sócio-Ambiental. 
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PERCEPÇÃO SOBRE A ÉTICA PROFISSIONAL ENTRE LÍDERES E LIDERADOS 
DA ÁREA CONTÁBIL DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Henrique De Oliveira Bitencourt; Alexandre Villas Boas Nere  

         
 

Introdução 
A ética é considerada uma ciência dentro da filosofia, de acordo com o que nós iremos falar. A ética se refere ao 
comportamento humano, e a partir do nosso estudo apresentaremos as maneiras como um profissional de 
contabilidade age e deve agir nas diversas ocasiões que ele passa em seu trabalho. 

 
Objetivo 
Verificar como os profissionais da área contábil, com atividade na zona sul da cidade de São Paulo tanto líderes 
quanto liderados agem e como se posicionam em relação às questões éticas relacionadas a sua profissão. 
 

Metodologia 
Foi aplicado um questionário de 13 perguntas, sendo abordado na pesquisa lideres e liderados na área contábil, 
dentro desse grupo tínhamos contadores, auxiliares contábeis e estudantes, com o resultado das pesquisas foi 
possível organizar as estatísticas de como vêm sendo as atitudes éticas, desde o chefe mais experiente até o 
estagiário mais novo no ramo de contabilidade. Após aplicação da pesquisa foi possível ter a seguinte avaliação, é 
possível notar que os lideres entrevistados tem uma maior percepção sobre o conceito profissional ético por 
possuírem um grau de experiência profissional maior que os liderados e também pelo grau de escolaridade superior 
ao dos liderados. 

 
Resultado 
Este assunto é de tamanha importância seja para qual for o profissional que ler o artigo, queremos mostrar o 
quanto é difícil ser ético nas profissões, nem sempre a ética será respeitada por todos, mas é por ela que a 
sociedade será formada, a ética é uma grande ferramenta de trabalho. Na pesquisa que foi aplicada aos 
profissionais da área contábil, nós observamos que diferentes opiniões e observamos quanto é preciso ser ético, 
devido a varias situações dos nossos dias. Mas a pergunta que não pode deixar de ser feita, como os contadores e 
outros profissionais da área, com atividade na zona sul da cidade de São Paulo, agem e como se posicionam em 
relação às questões éticas referentes à sua atividade?Neste artigo será apresentada uma introdução ao significado 
da ética e sobre os pensamentos dos autores, como crescer na sua profissão utilizando a ética, o que é ética e a 
sua evolução, além da ética na contabilidade e na empresa, citando como deve ser a atitude do contador, para 
coletar e apresentar as informações. Esta pesquisa nos mostrará como os profissionais da zona sul da cidade de 
São Paulo que trabalham da área contábil, estão agindo em relação à ética na sua profissão. A pesquisa foi feita 
nos escritórios de contabilidade, verificando a ética na profissão contábil. Os resultados das opiniões dos 
entrevistados sobre o tema da ética serão apresentados e analisados na última parte do artigo. O objeto da Ética é 
o estudo do comportamento humano e o seu objetivo é estabelecer níveis de convivência que sejam aceitáveis 
entre os indivíduos de uma sociedade.As pessoas que lerem esta pesquisa terão a percepção do que é certo ou 
errado e poderão tomar a decisão de acordo com as leis que a ética possui, e terão uma grande ferramenta ao seu 
favor, podendo utilizar para seu bem estar e dos indivíduos ao seu redor. 

 
Conclusão 
Depois de ter observado todas as análises dos dois grupos notamos que os líderes possuem um grau de 
escolaridade maior e superior ao dos liderados, trabalham a muito mais tempo na área e possuem uma percepção 
ética maior que os liderados.É possível notar que o percentual de liderados que estudam e trabalham é maior do 
que a dos líderes, pois eles buscam um nível maior de conhecimento, e conseqüentemente poderão se tornar 
líderes. 
 
 
Palavras-chave: Ética, Contabilidade. 
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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MODELOS DE PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA 
APLICADOS EM EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO ENTRE 1998 A 2008 

Elton Vieira Lopes; Fábio Bahia Santana Silva; Rosângela Ferreira De Souza Guimarães;  
Rony Petson Santana De Souza 

 
 

Introdução 
Os modelos de previsão de insolvência servem para fornecer um indicativo aos gestores que precisam avaliar a 
saúde financeira da empresa e desejam proteger-se contra a mortalidade de seus negócios. Inúmeras contribuições 
em contabilidade e finanças vêem apresentando uma série de estudos sobre os modelos de previsão de 
insolvência, todos tendo por base uma abordagem estatística, especialmente a análise discriminante. Segundo 
Dietrch (1984) o objetivo principal desses modelos segue dois enfoques: estabelecer relações estatísticas entre os 
índices financeiros das demonstrações contábeis e o nível de insolvência da empresa. Eles também procuram 
verificar se as informações dessas demonstrações são seguras. E são capazes de prever o fracasso, e auxiliar na 
tomada de decisões. Para Lev (1978), o estado de insolvência de uma empresa pode ocorrer quando esta se vê 
incapacitada para pagar as suas obrigações financeiras na data de seu vencimento, e até quando seus ativos forem 
inferiores ao valor dos seus passivos. O nível de insolvência das empresas é representado pela insuficiência de 
quitar seus compromissos assumidos, podendo acarretar uma possível falência. De acordo com Almeida (2006) a 
falência é um instituto jurídico que tem como objetivo garantir os credores do devedor insolvente. Entende-se por 
devedor insolvente aquele cujo passivo é superior ao patrimônio, ou seja, cujos bens são insuficientes para saldar 
suas obrigações.  

 
Objetivo 
O objetivo da pesquisa é verificar qual modelo de previsão de insolvência alcançou o maior índice de acerto quando 
aplicados a empresa de capital aberto. Os modelos analisados foram: Kanitz (1976), Elizabetsky (1976), Matias 
(1978), Altman, Baidya e Dias (1979), Silva (1982) e Pereira (1983), em empresas que encerraram suas atividades 
na BMF&BOVESPA entre o ano de 1998 a 2008. 
 

Metodologia 
Para atingir esse objetivo foi necessário identificar empresas que encerraram sua participação na BMF&BOVESPA 
no período de Janeiro/1998 a Dezembro/2008; analisar os índices de insolvência das empresas através dos 
relatórios contábeis; demonstrar todo o mecanismo para fazer a análise e verificar quais modelos de previsão de 
insolvência obteve maior eficiência, quando aplicados às empresas do presente estudo. 

 
Resultado 
Após definição da amostra, foram utilizados os dados financeiros das empresas para calculo dos indicadores de 
insolvência e foi identificado qual modelo foi o mais eficiente na previsão da insolvência das empresas. O melhor 
resultado foi apresentado pelo modelo de Elizabetsky em que o acerto global foi de 100%. Já os modelos de Matias 
e Pereira na classificação geral ficaram com índice de acerto de 88% e 81% respectivamente; seguidos por Silva, 
Altman Baidya e Dias tiveram uma classificação preditiva de insolvência acima de 55% das empresas analisadas, 
finalizando com o modelo de Kanitz com 13%, obtendo assim um desempenho pior em relação aos outros modelos. 

 
Conclusão 
Este estudo teve limitações pelo fato de minimizar os problemas metodológicos referentes à construção de cada 
tipo de modelo, devido a restrições de dados fornecidos que pudessem corroborar para a pesquisa. Por serem 
utilizados dados das demonstrações contábeis de diversos ramos econômicos e em datas variáveis, referente ao 
cancelamento de participação da  BMF&BOVESPA, não foi possível fazer um comparativo totalmente confiável 
das empresas, a fim de averiguar se todos os modelos indicados na pesquisa têm realmente 100% de 
aproveitamento. 
 
 
Palavras-chave: Insolvência, análise discriminante, modelos de previsão de insolvência. 
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BPM E BPMS APLICADA A FABRICA DE TESTES 

Marcos Rodrigo Bezerra Rodrigues; Cleverton Borba 

         
 

Introdução 
O Business Process Management (BPM ) ou Gerenciamento de Processos de Negócio é um conceito que une 
gestão de negócios e tecnologia da informação com foco na otimização dos resultados das organizações através 
da melhoria dos processos de negócio. São utilizados métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, 
publicar, otimizar e controlar processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de 
informação.(BARROS, DANIEL, 2009) 

 
Objetivo 
O objetivo geral desse tarbalho é apresentar  um estudo  a fim de popularizar o uso de BPM, apresentar e informar 
tanto a metodologia BPM  quanto a tecnologia BPMS .É encontrar e atuar em nichos de mercado e apresentar a 
utilização da metodologia nos mesmos , demonstrando as vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia e 
metodologia nestes setores . 

 
Metodologia 
Será realizado um estudo de metodologia e conceitos de BPM, através de pesquisa em livros e periódicos a 
respeito do tema.Deverá ser feita uma pesquisa de campo, com profissionais  da área de Testes e BPM, tanto da 
área de modelagem quando desenvolvimento. Será criado um case de fábrica de testes modelando seus processos 
e criando um BPMS para o mesmo. 
 

Resultado 
As organizações, em sua essência, têm como objetivo alcançar algum retorno frente a um investimento realizado. 
Para as organizações com fins lucrativos esse retorno se traduz no lucro obtido, que reflete o retorno sobre o 
capital investido pelo acionista, já para organizações sem fins lucrativos há outros tipos de retornos esperados, 
como o desenvolvimento de uma região, o bem estar da sociedade, a preservação do meio-ambiente, entre outros, 
mas ainda assim o objetivo principal é traduzido em alguma forma de retorno. Em ambos os tipos de organizações, 
independente do tipo de retorno esperado, procura-se sempre trabalhar para maximizar esse retorno esperado. 
(BARROS, DANIEL, 2009) 
 

Conclusão 
O Business Process Management, ou gestão de processos de negócio, ocupa ainda um lugar secundário dentro 
das empresas. Deveria ser mesmo, intrínseca às suas culturas internas, ao ponto de a arquitetura de 
funcionamento passar a ser orientada ao processo, de acordo com o professor da Universidade do Minho, Jorge 
Coelho. (AALST, WIL VAN DER & HEE, KEES VAN, 2009) 
 
 
 
Palavras-chave: BPM, Metodologia, BPMS, Processos, Gestão de Processos 
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COMANDO DE VOZ – INTERAÇÃO COM AMBIENTE COMPUTACIONAL POR 
PESSOAS COM LIMITAÇÃO MOTORA E VISUAL 

Jefferson Jitair De Farias Santos; Cristiano Lino Felicio 

  
 

Introdução 
Hoje, os projetos voltados à inclusão digital e acessibilidade já fazem parte dos programas governamentais, 
profissionais e acadêmicos. Existem no mercado diversas aplicações (software) direcionadas às pessoas com 
necessidades especiais, cada qual atendendo a uma problemática específica: sistema de ditado, simulação das 
ações de um mouse, execução de ações do sistema a partir de comando de voz, entre outros. O principal problema 
levantando neste trabalho é que ainda é bastante complexo para as pessoas acoplar ou integrar todas essas 
ferramentas para atender as suas necessidades gerais. Cada ferramenta, por fazer algo bem específico, precisa 
ser combinada com outras ferramentas para se ter um ambiente adequado ao uso geral do computador. Quase 
sempre, o que se observa, é que muitas pessoas têm feito a instalação de vários aplicativos, possivelmente 
conflitantes, no desejo de ter um ambiente completo. O problema técnico, de conflito, surge quando acontece a 
instalação de dois ou mais softwares que estão preparados para processar a mesma entrada. Por exemplo, uma 
plataforma com dois softwares compartilhando o recurso de reconhecimento de voz pode fazer com que um 
determinado comando seja processado pelos dois softwares, levando a um resultado indesejado. 
 

Objetivo 
O objetivo principal deste trabalho foi agregar recursos tecnológicos, de modo a criar um ambiente integrado, onde 
pessoas com dificuldade motora e visual possam interagir com o computador utilizando a voz. No lugar de ter vários 
aplicativos conflitantes instalados isoladamente, neste trabalho propõe-se uma plataforma única, que integra vários 
recursos, atenuando problemas de conflitos e redundância. 
 

Metodologia 
O desenvolvimento deste projeto incluiu a pesquisa de diversas ferramentas de auxílio ao uso de ambientes 
computacionais. Essas ferramentas foram analisadas e testadas. Em seguida, foram selecionadas aquelas 
ferramentas que melhor se encaixavam ao propósito desta pesquisa, de modo a permitir que o usuário com 
limitação motora e visual pudesse interagir com um ambiente computacional de forma mais simplificada. O pacote 
desenvolvido teve como sistema base o programa chamado SimonBR. Este programa é de código fonte aberto e foi 
criado pela LAPS (Laboratório de Sinais e Processamento). Alguns recursos foram adaptados, como, por exemplo, 
navegabilidade. A interação do usuário com o computador por meio do comando de voz é garantida por meio de um 
dicionário de palavras/frases, formando o vocabulário de operação da plataforma aqui desenvolvida. O processo de 
reconhecimento segue basicamente as seguintes etapas: (1) computador reconhece o comando de voz, (2) 
transforma em texto, (3) faz uma busca no vocabulário e (4) retorna ação (se reconhecido o comando). 
 

Resultado 
A principal contribuição do trabalho foi o desenvolvimento de uma plataforma que integra vários recursos, voltados 
às pessoas com limitação motora e visual, que podem operar o computador por meio de comando de voz, 
bastando, para isso, instalar um único pacote, ao contrário de vários programas conflitantes. Os comandos de voz 
são todos do idioma português, que também deve ser considerado um ponto relevante do trabalho, já que muitos 
programas voltados ao público alvo considerado utilizam comandos em inglês. O pacote desenvolvido permite a 
uma pessoa utilizar os recursos básicos de um ambiente computacional, tais como navegar na Internet, editar um 
texto, assistir a um filme, ler um livro, escutar músicas, executar um software, movimentar o mouse, entre outros. 
 

Conclusão 
A ferramenta desenvolvida neste trabalho apresenta-se como um facilitador à acessibilidade e a própria inclusão 
digital de pessoas com deficiência visual e motora. Várias aplicações, do cotidiano de muitos profissionais, de 
diversas áreas, poderão ser mais facilmente manipuladas a partir do pacote aqui desenvolvido. Acredita-se que 
este trabalho contribui de forma significativa no avanço das pesquisas no campo da computação social, com ênfase 
nas pessoas que apresentam algum tipo de limitação física. 
 
 
Palavras-chave: acessibilidade, comando de voz, SimonBR 
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DESENVOLVER UMA MESA SENSÍVEL AO TOQUE 

Cleber Aparecido Cordeiro; Clodonil Trigo 

  
 

 
Introdução 
Tecnologia é o estímulo do dia a dia de milhares de pessoas, e como não bastava, ela se coloca presente no 
mundo de todos e por ventura nos meios de interação com o computador. A interação com o computador esta se 
tornando um dos meios mais importantes da tecnologia. Pois, se a interação com o computador se torna limitada, 
não é possível impor novos meios de tratar com os sistemas e isso sugere impor o touch screen. Uma tela sensível 
ao toque pode ser utilizada em inúmeras aplicações, pois a sua forma nos transmite uma fantasia única de 
interação e comunicação. A tela só pode ser utilizada com a ajuda de um sistema operativo e determinados tipos de 
equipamentos, que fazem da sua interação a mais pura realidade. A área comercial é um dos grandes focos da 
tecnologia Touch Screen, ao qual pode impor uma interação de fácil arbitro com rapidez e agilidade. Mas os preços 
desta tecnologia não são compatíveis com todos os estabelecimentos, em sua maioria o micro empresário  prefere 
optar por um sistema normal, utilizando mouse e teclado. A contribuição deste trabalho será o desenvolvimento de 
uma mesa sensível ao toque com pouco gasto, sempre usando materiais que sejam menos prejudiciais ao meio 
ambiente, com foco no ambiente educacional.O projeto desta mesa pode ser amplamente utilizado em vários meios 
de comunicação. A escola é um dos lugares ao qual o projeto mais se destaca. Pois, existe uma larga escala de 
softwares educacionais que podem ser utilizados como forma de aprendizagem, tendo como foco as crianças e os 
adolescentes. Na área da Saúde o mesmo também se aplica em inúmeras aplicações, mas o seu foco principal é a 
área educacional e comercial. 
 

Objetivo 
A contribuição deste trabalho pretende-se obter uma mesa digital com a tecnologia Touch Screen disposta de 
interagir usuário e sistema de uma forma prática e amigável. 

 
Metodologia 
Foi utilizado neste trabalho um tipo de software (Community Core Vision) específico para o tratamento de imagens 
na tecnoologia touch screen. Ao qual, se adaptava as imagens dos dispositivos da mesa toutch screen. Foram 
realizados testes para idêntificar a posição correta de cada dispositvo que faz a captura de imagem. Sendo este 
dispositivo uma camera com sensor de infra vermelho posicionado para uma tela semi transparente.O trabalho foi 
realizado através de uma pesquisa em profundidade sobre quais seriam os meios mais comuns de desenvolver 
uma mesa touch screen, visando baixo custo e menor impacto sobre o meio ambiente. 

 
 
Resultado 
Uma mesa touch screen de baixo custo que pode ser amplamente utilizada em diversos setores, como na 
educação e no comercio.Porém, o seu uso é um tanto limitado, pois, o seu material e o ambiente ao qual deve ser 
utilizada, requerem fatores que são fundamentais para o seu funcionamento. Como o índice de claridade no 
ambiente e o material da mesa touch screen. 

 
Conclusão 
O projeto ajuda principalmente na área educacional, pelo fato de ser uma mesa touch screen de baixo custo e 
trazer uma grande interação entre aluno e tecnologia. Tendo em vista a grande escala de programas que podem 
ser utilizados para aprendizagem junto ao projeto. 
 
 
 
Palavras-chave: Mesa, Toque, Digital, Sensível; 
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DESENVOLVIMENTO DE UM QUIZ DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 
CELULAR 

Douglas Lourenço Ângelo; Glauco Todesco 
 

 
Introdução 
O mercado de jogos é um dos que mais tem crescido ultimamente, a cada dia as pessoas têm adquirido vídeo 
games, computadores, celulares e através dos jogos eles podem ser um meio de atingir as pessoas de varias 
formas tanto para marketing como para conscientizar as pessoas, ou outra maneira que o desenvolvedor deseja 
atingir seu publico. O celular é um dos aparelhos mais vendido no Brasil, independentemente da idade, todos 
querem um aparelhos com múltiplas funções, servem de agenda, navegar na internet, recebem mensagens, tiram 
fotos, fazem vídeos e ainda servem como plataforma de jogos, eles são as verdadeiras centrais de entretenimento. 
 O J2ME, que vem da linguagem Java é voltado para sistemas móveis, e tem todas as características importantes 
para satisfazer as necessidades que o desenvolvimento de software para dispositivos mais limitados impõe, baixo 
poder de processamento e pouca memória disponível. Contudo, vale ressalta que nos últimos anos os aparelhos 
celulares têm incorporado diversas melhorias de hardware, que tem despertado e desenvolvimento de aplicações 
de alta tecnologia. Nos últimos anos o assunto que esta sendo mais comentado pelos cientistas, governantes e a 
população em geral é o estado em que o planeta se encontra a cada dia mais vem se agravando, o meio ambiente 
está degradado e todos estão pensando em como solucionar esse problema o mais rápido possível, por causa do 
uso desenfreado de recursos provenientes de nosso planeta e eles não sendo repostos a níveis que o meio 
ambiente possa sobreviver, e isso esta acarretando em vários problemas que temos hoje como o derretimento das 
geleiras polares, aquecimento global, diminuição de água no mundo e esses são uns dos poucos problemas pois 
existem muitos outros. 

 
Objetivo 
Esse projeto visa fazer um estudo sobre conscientização ambiental e criar um Quiz em que o usuário irá responder 
varias perguntas sobre assuntos voltados ao meio ambiente, ao termino do jogo mostrar ao jogador como está seu 
conhecimento em ralação ao meio ambiente, esse jogo será desenvolvido pra Java utilizando a linguagem Java ME 
que é voltada para programação em celulares. 

 
Metodologia 
Para o desenvolvimento do Quiz primeiramente será feito um estudo sobre a linguagem J2ME que foi a linguagem 
escolhida para programar para celular, e será feito uma analise no ambiente de desenvolvimento que será a 
plataforma netbeans para familiarização do local onde será feita a programação. Será feito um estudo com relação 
ao tema que será abordado vendo os principais itens sobre a degradação do meio ambiente, modos de 
preservação para a criação das perguntas.    

 
Resultado 
O que esse projeto propôs foi alcançado que é mostrar através de um simples jogo como estamos fazendo pouco e 
não sabemos muito sobre a preservação do meio ambiente e então entra o foco que é a conscientização que é a 
parte de cada um refletir e tomar a iniciativa de procurar mais sobre o assunto e começar a ajudar o mundo não 
degradá-lo cada vez mais. 

 
Conclusão 
Os celulares são uma forte ferramenta que pode mostrar e conscientizar as pessoas em como podem mudar seus 
hábitos do seu dia-dia para melhorar o meio onde vivem, pois não cabe só ao governo e outras organizações 
tentarem preservar o meio ambiente se o resto do mundo não esta se preocupando em tomar medidas para 
melhorar o lugar onde moram. E cada um que ajudar já estará fazendo a diferença, pois tanto um Quiz, ou 
entidades de proteção, reportagens mostrando a realidade do mundo, se uma pessoa se conscientizar terá valido a 
pena todo o esforço gasto e agora cabe a cada um tomar sua decisão em querer mudar ou não. 

 
 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente, concientizar, celular. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIRCULAÇÃO DE LIVROS UTILIZANDO 
FRAMEWORKS DE RUBY 

Ednilson Vizotto Martins; Cristiano Lino Felicio 

 
 

Introdução 
Hoje, as redes sociais tem se apresentado ao mundo não simplesmente como um ambiente de entretenimento e 
distração, mas também como um canal de negócios. Diversas corporações, incluindo pequenas, médias e grandes, 
tem feito uso dessas redes para disponibilizar ao cliente um meio mais rápido de comunicação e divulgação de 
produtos e serviços. De olho nessa nova tendência de mercado, o trabalho aqui proposto buscou desenvolver uma 
rede social voltada ao compartilhamento de livros entre usuários que tem interesse em doar e receber livros. 

 
Objetivo 
A idéia central do trabalho é manter uma rede de circulação de livros, onde um usuário cadastrado na rede possa 
disponibilizar seus livros em troca de obter outros livros de seu interesse, disponibilizados pelos outros usuários. O 
sistema está diretamente vinculado a base de livros da Amazon, simplificando as operações de busca e inclusão de 
um livro. As funcionalidades implementadas permitem a um usuário enviar mensagens negociando a aquisição de 
um livro, obter todas as ações e comentários de um determinado usuário (semelhante ao twitter) e quando da 
aquisição de um livro, caso hajam duas ou mais ofertas, permite calcular a oferta mais vantajosa, através de um 
cálculo de menor distância, vinculando a rede de livros diretamente com o Geokit, framework do Google para 
cálculo de rotas. 

 
Metodologia 
Tecnicamente, o sistema desenvolvido é um website, que, hoje em dia, tem seu desenvolvimento apoiado por 
diversas ferramentas na área da tecnologia. Um dos primeiros passos deste trabalho consistiu na pesquisa e 
análise das tecnologias voltadas ao desenvolvimento web, como as linguagens de programação Java, Ruby, Perl e 
Php, as linguagens típicas da web, como HTML, CSS e JavaScript, e muitos outros frameworks. Após avaliação de 
diversas tecnologias, optou-se pela linguagem Ruby (no mercado, desde 1999). O segundo passo foi realizar a 
comparação de diversos frameworks da linguagem de programação Ruby e desenvolver um website utilizando os 
frameworks que obtivessem os melhores resultados das comparações propostas. Dentre os requisitos de 
comparação, definiu-se que para ser candidato, um framework e os programas que o utilizam precisam ter 
distribuição open-source. Por exemplo, o framework mysql2 acessa o banco de dados mysql. Ambos são open-
source. 

 
Resultado 
A comparação feita entre as ferramentas consistiu na análise e confronto dos recursos de cada conjunto de 
frameworks da mesma temática, e com os resultados obtidos nos testes, foram escolhidos os seguintes frameworks 
para implementar o webstite: CanCan (para autorização), Devise (para autenticação), Mysql2 (conexão com banco 
de dados), Paperclip (gerenciamento de imagens), Geokit (Web-service Google) e Amazon-ecs (Web-service 
Amazon). Em relação ao desenvolvimento web, optou-se pelo framework Rails. Ele utiliza a metodologia mvc 
(model, view e controller) e possui suporte às principais tecnologias utilizadas hoje em dia na web, como o ajax, xml 
e suporte a web-services. 

 
Conclusão 
Ao realizar o estudo e implementar o website, observou-se que o tempo de aprendizado para implementar um site 
feito em ruby on rails é muito rápido se comparado à outras ferramentas hoje existentes, como Java e php, por 
exemplo. Fica a indicação, com base no que foi abordado, que uma boa solução no mercado web são os 
frameworks de ruby. Em relação ao produto gerado, a rede de circulação de livros, acredita-se que ele estimule a 
leitura, o aprendizado e o conhecimento. 
 
 
Palavras-chave: ruby, rails, web-service 
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EDITOR DE FLUXOGRAMA NO ANDROID 

Elias Fogaça Dos Santos; Cristiano Lino Felicio 

  
 

Introdução 
A computação móvel e seus dispositivos portáteis representam, hoje, um novo e importante cenário no 
desenvolvimento de aplicações. Diversos projetos têm focado na disponibilização de ferramentas que podem ser 
manipuladas por dispositivos altamente tecnológicos, como um aparelho celular ou um tablet. Para viabilizar o uso 
desses dispositivos, promissoras plataformas têm sido desenvolvidas. O sistema operacional Android, desenvolvido 
pelo Google, é uma dessas importantes plataformas para execução de aplicações em dispositivos portáteis. De 
olho nessa nova tendência, a proposta desse trabalho foi aproveitar a nova tecnologia de dispositivos móveis para 
criar uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de algoritmos. Para desenvolver um algoritmo, uma das 
possibilidades é utilizar um fluxograma, que descreve em formato gráfico, as estruturas típicas de programação, 
como instrução seqüencial, instrução de decisão e laços de repetição. 
 

Objetivo 
O presente trabalho focou-se na implementação de um editor de fluxogramas que possa ser executado em 
dispositivos portáteis equipados com o Android. O aplicativo desenvolvido permite ao usuário inserir componentes 
de um fluxograma utilizando a função touch screen, arrastando os componentes pelo visor do dispositivo, com um 
simples toque de dedo. Os componentes podem ser ligados por arestas, indicando o fluxo de execução. Essa 
ligação também é feita com uma linha traçada pelo contato do dedo na tela. A aplicação ainda permite criar, 
manipular e salvar vários fluxogramas. 
 

Metodologia 
Para o desenvolvimento do aplicativo, utilizou-se o paradigma de orientação a objetos, através da linguagem de 
programação Java. Os principais componentes do Android e de um fluxograma foram estudados e analisados. O 
ambiente de desenvolvimento e testes foi criado através da junção da plataforma Eclipse com um emulador do 
Android. A implementação seguiu o roteiro: (1) opções para criar representação das figuras de fluxograma; (2) 
manuseio e movimentação de recursos gráficos de fluxograma por meio de touch screen; (3) opções para criar 
arestas ligando os módulos do fluxograma; (4) conversão do fluxograma em linguagem algoritmica. 
 

Resultado 
O principal resultado alcançado com essa pesquisa foi o desenvolvimento da ferramenta que permite criar 
fluxogramas diretamente em um dispositivo portátil. Assim, através do recurso de touch screen, comum em 
aparelhos móveis, a manipulação dos recursos gráficos de fluxograma fica mais simplificada. Ainda é possível 
converter o fluxograma em linguagem algorítmica. Posteriormente, este projeto vai permitir converter o fluxograma 
também para a linguagem C e linguagem Java e permitirá a sua compilação e execução. 
 

Conclusão 
O trabalho aqui desenvolvido fornece e incentiva a aprendizagem de programação para iniciantes, utilizando um 
dispositivo de mão, que pode ser utilizado a qualquer momento. Exercícios de programação de computadores 
poderão ser feitos diretamente no aparelho celular ou tablet, não restringindo o seu desenvolvimento a um 
computador de maior porte ou mesmo uma folha e caneta.  
 
 
Palavras-chave: algoritmo, android, fluxograma 
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IMPLANTANDO A GOVERNANÇA DE TI UTILIZANDO O COBIT 

Jaison José Okraska Knapik 

 

Introdução 
Ha muito tempo que Tecnologia da Informação (T.I) deixou de ser apenas um plano secundário para o negócio, 
onde ela apenas serve como um suporte ao mesmo. Para que uma organização seja mais competitiva e 
consequentemente obtenha maior lucratividade, ela precisa assumir a ideia de que tecnologia bem gerida é um 
diferencial fundamental para gestão estratégica do negócio. Segundo DOROW (2010), a Governança de TI tem por 
objetivo dirigir e controlar as ações da Tecnologia, além disso, fazer com que os executivos do negócio sejam 
responsáveis pelo planejamento e resultados da TI. A Governança de TI faz com que os processos e metas da 
Tecnologia estejam alinhados com os processos de metas do negócio, pois as ações da TI estarão focadas na 
missão, metas e valores da organização.O Board, ou seja, os responsáveis por direcionar a organização para 
alcançar os resultados desejados, devem estar cientes da necessidade em adotar um modelo de governança para 
Tecnologia da Informação, que faça um alinhamento de toda Tecnologia ao negócio, tendo um correto controle 
sobre os riscos de T.I para organização e consequentemente gere valor ao negócio.  Mantido pelo IT Governance 
Institute (ITGI), o Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), é o framework mais utilizado 
hoje para implantar uma Governança de T.I realizando o alinhamento entre T.I e o negócio. Adotado 
internacionalmente, o COBIT encontra-se na sua versão 4.1, com o objetivo de auxiliar no controle e gerenciamento 
dos processos de T.I, baseado nas metas da organização em relação aos seus objetivos de negócio.Considerando 
a real importância para a organização, que T.I viabilize toda tecnologia da informação alinhada às metas de 
negócio, gerando o valor esperado, podemos implantar a Governança de T.I utilizando o framework do COBIT, 
priorizando as necessidades da empresa e baseado em sua estratégia de negócio. 

 
Objetivo 
Utilizar o COBIT para realizar um estudo de caso, implantando a governança de T.I no Centro Universitário 
Adventista de São Paulo. 

 
Metodologia 
Aplicaremos um estudo de caso, onde será realizada uma exploração do que existe na empresa à cerca do tema. 
Abordaremos todo contexto atual do negócio e da TI na organização, e a partir disto, sugerir melhorias baseado nas 
recomendações das melhores práticas de mercado. Este estudo será aplicado de acordo com a metodologia 
abordada por BERMEJO (2008), em seu guia de implantação da Governança de TI. 
 

Resultado 
Primeiramente trouxemos a tona o perfil organizacional, onde foi visto como a empresa opera e seus principais 
desafios.Abordamos o desenvolvimento de estratégias, descrevendo como a organização estabelece os seus 
objetivos estratégicos, incluindo a maneira como esses objetivos melhoram a posição competitiva, o desempenho e 
o sucesso futuro da organização.Realizamos o levantamento dos objetivos de negócio e das estratégias para 
alcançá-los. Traduzimos e priorizar os objetivos e o negócio da organização (levantados anteriormente) nos 
objetivos de negócio instituídos pelo COBIT.Foi realizada uma avaliação de desempenho e capacidade, com o 
intuito de construir uma “fotografia” das capacidades atuais da TI em tratar temas relacionados aos objetivos de TI 
definidos.Construção de um modelo de planejamento estratégico de TI, que visa produzir um conjunto de iniciativas 
de TI que poderão direcionar a organização para o alcance dos objetivos de negócio. Foram também encontradas 
soluções para viabilizar a implantação do plano tático de T.I. Por fim, foi realizada uma conscientização junto à 
diretoria da organização estudada, sobre os benefícios destes resultados obtidos. 
 

Conclusão 
Os resultados obtidos no desenvolvimento do estudo de caso contribuem diretamente para o sucesso dos objetivos 
de negócio da instituição, uma vez que uma governança efetiva da Tecnologia da Organização gera maior valor ao 
negócio. 
 
 
Palavras-chave: TI - Tecnologia da Informação 
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QR CODE COMO SOLUÇÃO PARA CARTÕES DE VISITA DINÂMICOS 

Hilquias De Souza Ferreira; Cristiano Lino Felicio 

  
 

 
Introdução 
O avanço da tecnologia, a preços mais acessíveis, tem feito dos dispositivos móveis, itens comuns no cotidiano de 
muitas pessoas. Tais dispositivos apresentam múltiplas funcionalidades, razoáveis capacidade de armazenamento, 
processamento e comunicação. Eles ainda oferecem conectividade usando redes sem fio e Internet, tornando-se 
importantes no uso pessoal e profissional. Os recentes dispositivos móveis já vêm dotados de sistemas 
operacionais, como Windows Mobile, Android, Symbian, Blackberry, Bada, Palm OS e Mac OS X. Outra tecnologia 
que também vem ganhando destaque no meio computacional é o QR Code (Quick Response). QR Code é um 
código de barras bidimensional, que pode armazenar textos alfanuméricos, como locais de mapa, links de Internet, 
nomes, telefone e identificação de produto. Eles podem ser lidos por câmeras de aparelhos móveis, sendo uma 
forma atrativa para oferecer informações aos usuários sem precisar de digitação. Existem inúmeros aplicativos que 
permitem a leitura de QR Code, incluindo o Google Goggles, Scanner ZXing e QR Droid Private. 

 
Objetivo 
A proposta deste trabalho foi desenvolver uma aplicação que permite a criação, manutenção e visualização de 
cartão de visita em dispositivos móveis com sistema operacional Android. A aplicação visa explorar conectividade, 
portabilidade e dinâmica na utilização de QR Code. 

 
Metodologia 
As pesquisas aqui realizadas envolveram estudo do Android, ferramentas de geração e captura de QR Code, 
desenvolvimento de um website e integração de banco de dados externo via web service. A arquitetura geral da 
aplicação passa pelo seguinte roteiro: (1) um usuário se cadastra em um website; (2) no website, o usuário define 
os dados do seu cartão de visita; (3) de posse dos dados, o website cria e devolve a imagem do QR Code, única 
para cada usuário; (4) o usuário divulga seu QR Code para seus contatos; (5) tendo um QR Code e a aplicação 
aqui desenvolvida instalada no dispositivo, uma pessoa pode usar a câmera do aparelho para ler o QR Code e ter 
como resposta o cartão de visita cadastro no site. Para geração do QR Code é utilizado uma API do Google. A 
linguagem de programação Ruby foi escolhida para o desenvolvimento do site. 

 
Resultado 
Nos diversos e variados testes realizados, que incluíram o cadastro de vários usuários, o sistema desenvolvido se 
portou bem, sem apresentar erros. Durante a pesquisa, constatou-se que uma dos problemas principais 
enfrentados por aplicações que utilizam o QR Code é o fato de que, em muitos casos, a aplicação que captura a 
sua imagem e a decodifica apresenta falhas quando a quantidade de dados armazenada no QR Code é grande. 
Dessa maneira, a solução aqui proposta, ao contrário de guardar todos os dados do cartão de visita no código QR, 
simplesmente guarda um identificador (um número) do usuário. Os dados ficam armazenados em um banco de 
dados, externo ao dispositivo, mantido pelo website. Essa solução faz do QR Code uma simples chave de acesso 
aos dados do cartão de visita, deixando o QR Code mais legível, reduzindo as chances de erro. 

 
Conclusão 
O trabalho aqui realizado contribui para a redução de custos, colaboração e sustentabilidade, reduzindo a 
quantidade de papel utilizada em múltiplas impressões de cartões de visita, uma vez que o sistema desenvolvido 
deixa esses cartões dinâmicos. Assim, basta um QR Code por cartão, que mesmo que sofra alterações (telefone, 
email ou empresa), continuará tendo a mesma chave de acesso, que permite automaticamente buscar as 
atualizações. Futuros trabalhos nesta área podem incluir o uso de QR Code em propaganda e orientação de 
pessoas sobre lugares e eventos. 
 
 
Palavras-chave: Android. Mobilidade. QR Code 
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REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA: “ESTADO DA ARTE” 

Suzani Santa Izabel De Araújo  

         
 
 

Introdução 
A Realidade Virtual tem tido uma evolução constante, as interfaces de computadores também precisaram 
acompanhar esse progresso. Cada vez mais as interfaces de computadores vêm evoluindo, e como resultado 
dessa evolução, por volta da década de 50, surgiu às primeiras experiências com Realidade Virtual, e na década de 
90 a Realidade Virtual se popularizou. A Realidade Virtual e Aumentada é uma área computacional que a cada dia 
se expande e conquista mais usuários e pesquisadores, possuindo um grande potencial na área da educação, em 
jogos e lazer. 

 
Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo aborda a história da Realidade Virtual e Realidade Aumentada, mostrando os 
fatores que contribuíram para seu surgimento e sua consolidação, bem como as etapas da evolução da área até os 
dias atuais. A análise dessa evolução foi inserida dentro do contexto pesquisado, explorando tanto os aspectos 
cronológicos, quanto os tecnológicos. 

 
Metodologia 
A metodologia deste trabalho foi realizada através de um levantamento bibliográfico em periódicos, artigos, livros, 
sites, e outras fontes, este trabalho contém todo um processo de definições, ferramentas, características, 
dispositivos, principais formas, trabalhos realizados, aplicações e sua evolução até os dias de hoje. 

 
Resultado 
Os resultados realizados dentro da abordagem histórica e tecnológica apresentadas, foram o desenvolvimento da 
realidade virtual e da realidade aumentada; que obtiveram muitas variações, tendo como características: a alta 
disponibilidade, a facilidade de uso, a facilidade de adaptação e a personalização das aplicações. Tais 
características contribuem para tornar a realidade virtual e aumentada mais populares. E estas passam por um 
processo de crescimento, onde estão se desenvolvendo cada vez mais, e beneficiando muitas áreas, como a área 
da medicina, de entretenimento, da educação, do comercial, da industrial, da arte e muitas outras, possibilitando 
também a evolução das ferramentas colaborativas, objetos 3D, Computação Gráfica, o ARToolki, o Sacra, e o Flux 
Studio. 

 
Conclusão 
Este trabalho apresenta a evolução da Realidade Virtual e Aumentada, que abordou o grau de inteligência dos 
sistemas em cada época, sob o ponto de vista de vários parâmetros, envolvendo: sistemas, interfaces, inteligência, 
dispositivos, aplicações, tipos de interação, tempo histórico e tecnológico, enfocando conceitos, definições, 
características, vantagens, desvantagens e ferramentas colaborativas. Na abordagem histórica e tecnológica 
apresentadas, o desenvolvimento da realidade virtual e da realidade aumentada; obtiveram muitas variações em 
seu crescimento, abrangendo ferramentas de hardwares e de softwares de aplicações, destacando-se cada vez 
mais, e tornando mais potentes, complexos e ferramentas mais amigáveis aos usuários, tendo como 
características: a alta disponibilidade, a facilidade de uso, a facilidade de adaptação e  personalização das 
aplicações. Tais características contribuem para tornar a realidade virtual e aumentada populares. A Realidade 
Virtual e Aumentada são áreas da computação que a cada dia se expande e conquista mais usuários e 
pesquisadores, possibilitando a utilização dos benefícios que os sistemas computacionais oferecem. E ainda, 
diversos são os trabalhos existentes que ressaltam a importância das Realidades, sendo  utilizadas na área da 
saúde, da educação, em jogos, lazer, em museus, possibilitando a visualização, a compreensão de coleções 
artísticas, técnicas  ou biológicas. As aplicações em Realidade Virtual e Aumentada possuem um grande potencial 
e estão sendo exploradas cada vez mais, possibilitando grandes trabalhos futuros, como continuidade dos já 
realizados, ou até mesmo novas criações; as realidades estão sendo utilizada em comerciais, projetos, empresas, 
realização de trabalhos e outros. E estas  realidades, são áreas recentes do conhecimento do público, e que 
possibilita melhores condições de interações naturais e de visualização, aplicações computacionais de suas 
capacidades, permitindo uma grande interação do real com o virtual, ferramentas facilitadoras, de baixo custo e que 
podem auxiliar em nosso dia a dia, chegando estas ao conhecimento e utilização do público.  
 
 
Palavras-chave: Realidades 
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UMA ANALISE DA OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO APÓS A LEI 11.638/07 
E CPC 03 

Eliomar Nascimento Costa; Alexandre Mendes Madruga; Leandro Silva Dias  

 

Introdução 
Dentro dessa ferramenta tão importante para a gestão financeira da empresa, existe a Demonstração de fluxo de 
caixa (DFC) que é um relatório obrigatório pela contabilidade para todas as sociedades de capital aberto ou com 
patrimônio liquido superior a R$ 2.000.000,00. Essa obrigatoriedade passou a ser exigida desde que a LEI 
11.638/07 entrou em vigor, e desta forma a DFC tornou-se um importante relatório para a tomada de decisões 
gerenciais.Com a nova LEI 11.638/07 houve alterações quanto as demonstrações do fluxo de caixa que substituiu a 
antiga DOAR. Este trabalho servirá para compreendermos as mudanças que a Lei nº 11.638/07 trouxe ás 
Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC), e se as principais Empresas de Capital Aberto do Brasil estão seguindo 
as normas exigidas da nova Lei, em conformidade com a Comissão de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03). 
 
Objetivo 
Mostrar como as empresas de  grande  porte e as empresas abertas se adaptaram com os novos métodos e 
critérios contábeis e fiscais exigidos pela Lei 11.638/07, e qual foi os métodos utilizados nas suas Demonstrações 
Contábeis (Método Direto ou Método Indireto) e fazer um paralelo com o CPC. Verificar as mudanças ocorridas nas 
demonstrações de fluxo de caixa das empresas de capital aberto, fazendo uma analise depois da Lei 11.638/07 em 
comparação com as exigências do CPC 03.   

 
Metodologia 
Teve-se como método a pesquisa qualitativa e exploratória.  
Nesta pesquisa foi elaborada uma tabela para analise dos resultados contendo as exigências quanto à divulgação 
do fluxo de caixa conforme o Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC 03). Para elaboração dessa pesquisa foram 
analisadas as 20 maiores empresas no seguimento de vendas publicada pela Revista Exame de 2009/2010. 

 
Resultado 
Tendo sido feita uma observação minuciosa das normas requeridas pelo CPC 03, as mesmas foram tabuladas, 
para uma verificação das atitudes dessas 20 empresas da amostra, em relação ao cumprimento dessa legislação. 
Contudo, foi possível levar a termo essa verificação objetivada, apenas em 10 organizações dentro da amostra. 

 
Conclusão 
Após a pesquisa bibliográfica do assunto aqui proposto, intencionou-se a coleta de dados das 20 Maiores e 
Melhores empresas em vendas no ano de 2009, eleitas pela Revista Exame, editora Abril 2010, sendo constatado 
que das 20 empresas da amostra, 10 cumpriram em 100% as exigências do CPC 03. As outras 10 empresas não 
disponibilizaram seus balanços para a verificação de seus fluxos de caixa, o que inviabilizou a verificação do 
cumprimento das mesmas quanto ao CPC 03.Ao verificar a demonstração do fluxo de caixa das seguintes 
empresas: Petrobras, BR Distribuidora, AmBev, Telefônica, Vivo, Telemar, TIM Celular, Braskem, Brasil Telecom e 
Ipiranga comprovou-se o cumprimento total dos requisitos de divulgação do fluxo de caixa exigidos pelo CPC 03. 
Constatamos que essas mesmas empresas citadas utilizaram o método indireto em suas demonstrações de fluxo 
de caixa em detrimento do método direto.Quanto às demais empresas não foi possível a verificação do 
cumprimento das normas do CPC 03 pelo fato de as mesmas não disponibilizarem seus balanços e fluxos de caixa. 
Pelo mesmo motivo não foi possível identificar qual método foi utilizado por essas empresas para a demonstração 
dos seus fluxos de caixa, se o método direto ou indireto.As empresas adotaram uma Política de Gestão de Risco 
que tem como objetivo de proteger o fluxo de caixa e reduzir a volatilidade ao financiamento do capital de giro e de 
programas de investimentos, criando hedge (proteção) com características de vencimento, moedas, taxas e 
montantes que se adéquam perfeitamente aos ativos e passivos que estão protegendo. Diversos cenários estão 
sendo elaborados através de modelos estatísticos, servindo de base para mensuração de impactos sobre os 
resultados financeiros. 
 
Palavras-chave: Demonstrações do fluxo de caixa. Análise CPC 03. Lei 11.638/07. Método Indireto. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA PARA 
A EDUCAÇÃO FISICA 

Jessica Ferreira Dos Reis; Erick Tadeu Rodrigues Alves; Kelly Brito De Melo 

 
 

Introdução 
A questão da interdisciplinaridade tem sido motivo de constantes reflexões entre educadores de diversas áreas 
pedagógicas.A interdisciplinaridade é caracterizada pela intensidade das trocas e pelo real grau de integração das 
disciplinas, sendo apenas um agrupamento. (Viana e Santa-Rita, 2000)Tal interdisciplinaridade sustentará uma 
formação capaz de promover um verdadeiro desa¬brochar da criança, pressupondo a utilização de um corpo que 
age, gesticula e se movimenta, como fundamental para a aprendizagem de um modo geral. O fazer motor é 
envolver-se, concentrar-se, estar atento, realizar operações mentais com os conceitos expostos e neces¬sários de 
todos os tipos. Envolver-se é agir... Agir com o corpo. (Souza e Rojas 2008). Este trabalho se propõe a oferecer 
sugestões quanto aos benefícios da interdisciplinaridade na educação infantil, agregando projetos educativos, 
tendo como base principal o movimento, estimulando atividades como música, artes visuais, matemática, as 
diversas linguagens, além da natureza e sociedade. Daremos prioridade para o desenvolvimento de atividades que 
despertem autonomia, e criticidade, e que possibilitem a transformação  do ambiente escolar num espaço vivo de 
interações e aberto ao real. 
 

Objetivo 
Elaborar uma proposta para a Educação Física à luz das discussões atuais sobre a questão da interdisciplinaridade 
na Educação Infantil 
Procurar nos referenciais curriculares nacionais da Educação Infantil as sugestões relacionadas à 
interdisciplinaridade; 
- Discutir a vantagem de práticas interdisciplinares; 
- Analisar a aplicação da interdisciplinaridade na Educação Física. 

 
Metodologia 
Breve revisão Bibliograficas nas bases de dados Scielo, Efdeportes, Google acadêmico e Cev. A pesquisa foi 
realizada apenas no idioma português, e para a busca utilizou-se os seguintes termos: “interdisciplinaridade”; 
“educação infantil”; “educação física” 

 
Resultado 
Nossa busca resultou em escassos materiais sobre a interdisciplinaridade na educação física no ensino infantil. 
Encontramos apenas 4 artigos: SOUZA e ROJAS (2008), FERRAZ e MACEDO (2001) PEREIRA (2004) e Vieira1 
(2008). Devido a essa dificuldade buscamos também discussões sobre o tema na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB). 

 
Conclusão 
Procurou-se sugestões para o trabalho interdisciplinar, porem não foi encontrado referências diretas sobre a 
mesma, mas encontraram-se sugestões ricas de forma indireta, abordando o conceito dessa teoria de ensino. Após 
a análise da bibliografia foi possível a sistematização dos conteúdos presentes no RCNEI, possibilitando assim uma 
proposta de ensino interdisciplinar baseado na disciplina de Educação Física na Educação Infantil. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Crianças; Educação Física. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO CRESCIMENTO E DA APTIDÃO FÍSICA ENTRE 
JOGADORES DE FUTEBOL E ALUNOS ESCOLARES PRÉ-PÚBERES 

Clayton Vínicius Lemos Da Paixão; Bruno Silas Vianini Silva 

         
 

Introdução 
À aptidão física apresenta um importante componente do rendimento para o futebol bem como para a 
saúde.Diversos estudos têm analisado a aptidão física para a saúde no âmbito escolar e evidenciado que há uma 
necessidade de melhora desta e da composição corporal dos alunos.É relevante uma comparação de alunos 
escolares e jovens futebolistas,pois se acredita que o perfil antropométrico e a aptidão física de futebolistas possam 
oferecer subsídios para a melhoria da aptidão física de jovens escolares,bem como um incentivo à prática 
esportiva,já que o futebol está presente na cultura do brasileiro 

 
Objetivo 
Analisar medidas antropométricas do crescimento e da aptidão física de jogadores pré-púberes ingressantes na 
categoria de base de um clube de futebol frente a estudantes escolares com a mesma idade cronológica.Criar 
gráficos comparativos que estabeleçam diferenças de crescimentos dos grupos estudados;Identificar mudanças de 
crescimento em pré-púberes praticantes e não de futebol;Investigar os tipos de treinamento direcionado nas 
categorias de base 

 
Metodologia 
Consiste em análise comparativa entre o nível de aptidão física entre pré-púberes de 11 a 13 anos de idade.O 
Grupo 1,é formado por 25 alunos saudáveis da Escola Modelo(Unasp-SP),que participam de aulas de Educação 
Física duas vezes por semana.O Grupo 2,formado por 25 garotos que praticam futebol e foram selecionados num 
processo seletivo.O Grupo 3,é formado por 25 atletas que participam de treinamento esportivo nas categorias de 
base do mesmo Clube de futebol e tinham uma jornada de duas horas por dia,três vezes por semana por mais de 
dois anos.Para determinar a estatura dos indivíduos, medida correspondente a distância entre a região plantar e o 
vertéx.A aptidão física foi determinada pelos seguintes testes:1 Força isométrica de extensão de joelhos e 2 teste 
de sentar e alcançar.No teste de sentar e alcançar,que avalia a flexibilidade do quadril e das costas,foi utilizada a 
maior distância alcançada entre as três tentativas nas quais as mãos estava paralelas uma a outra e os joelhos 
estendidos.A aptidão cardiorrespiratória foi determinada pelo calculo de VO2máximo depois de um teste de andar 
ou correr por 1km 

 
Resultado 
Estatura,alunos do Unasp(156.3±8.838); jogadores Ingressantes no clube(150.6±9.241);jogadores com mais de 2 
anos de clube(153.9±8.418).Massa corporal(kg)de crianças de 10 a 13 anos de idade,escolares(UNASP)e atletas 
de futebol de campo,onde vemos a média,alunos do Unasp(51.81±16.45);jogadores Ingressantes no 
clube(40.70±7.549);jogadores com mais de 2 anos de clube(41.83±8.614).Índice de massa corporal(IMC, kg/m2)de 
crianças de 10 a 13 anos de idade,escolares (UNASP) e atletas de futebol de campo,onde vemos a média,alunos 
do Unasp(20,90±4.902);jogadores Ingressantes no clube(17.81±1.603);jogadores com mais de 2 anos de 
clube(17.49±1.900).Flexibilidade lombar e ísquio-tibial(Flexiteste, cm)de crianças de 10 a 13 anos de 
idade,escolares(UNASP)e atletas de futebol de campo,onde vemos a média,alunos do 
Unasp(21.84±8.320);jogadores Ingressantes no clube(27.96±5.645);jogadores com mais de 2 anos de 
clube(27.48±5.189).Somatório da força isométrica da extensão de joelhos(dinamometria, kg)de crianças de 10 a 13 
anos de idade,escolares(UNASP)e futebolistas de campo,onde vemos a média,alunos do 
Unasp(84.56±19.23);jogadores Ingressantes no clube(90.35±17.81);jogadores com mais de 2 anos de 
clube(98.95±19.56).Consumo máximo de oxigênio(VO2máximo,ml/kg/min)de crianças de 10 a 13 anos de 
idade,escolares(UNASP)e atletas de futebol de campo,onde vemos a média,alunos do 
Unasp(36.94±12.61);jogadores Ingressantes no clube(58.64±3.393);jogadores com mais de 2 anos de 
clube(57.61±3.400) 

 
Conclusão 
O presente estudo observou diferenças significativas de valores referentes à aptidão física do grupo de escolares e 
dos grupos futebolista.Tudo indica que a prática de futebol pode melhorar o IMC,VO2 máximo e a 
flexibilidade.Portanto se a prática de atividades lúdicas e pré-desportivas presentes no futebol fosse ministrada 
dentro da escola pelos profissionais de educação física e sua prática incentivada fora do âmbito escolar,alguns 
componentes da aptidão física de escolares relacionada à saúde poderiam apresentar uma melhora.É vista a 
necessidade de estudos nessa área,pois a seleção natural de jovens futebolistas poderia influenciar 
significativamente nos resultados observados 
 
Palavras-chave: Análise, aptidão física, crescimento, pré-púberes. 
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IMPLICAÇÕES DO TREINAMENTO CONCORRENTE SOBRE A ECONOMIA DE 
CORRIDA EM CORREDORES DE ENDURANCE 

Davi Alves De Santana 

  
 

Introdução 
A prática da corrida tem se popularizado nos últimos anos, atribuindo-se a este fato razões como a estética e 
qualidade de vida. Entretanto, quando a prática de corrida adquire características competitivas, certos atributos são 
requeridos, incluindo uma boa economia de corrida, que, por sua vez, é afetada por inúmeros fatores. Uma das 
possibilidades de incrementar a economia de corrida em corredores de endurance é criada a partir da utilização do 
treinamento concorrente, no qual o treinamento de força ou potência muscular e resistência aeróbia são 

contemplados no mesmo programa de treinamento. 
 
Objetivo 
Os objetivos deste estudo foram identificar as implicações do treinamento concorrente sobre a economia de corrida 
de corredores de endurance, examinar os efeitos deste tipo de intervenção sobre os aspectos neuromusculares e a 
performance aeróbia, assim como avaliar quais foram os principais mecanismos associados a tais fatos. 
 

Metodologia 
Tratou-se de uma revisão sistemática de estudos que investigaram os efeitos de um programa de treinamento 
concorrente sobre a economia de corrida. Foram estabelecidos alguns critérios relativos ao ano de publicação, no 
qual a pesquisa não poderia ter sido publicada a mais de 5 anos, e aos sujeitos investigados, dos quais poderiam 
ser corredores altamente treinados ou amadores, mas não sedentários, ou iniciantes na prática da corrida. Ao total, 
sete estudos observaram esses critérios e foram analisados. 
 

Resultado 
Constatou-se que o treinamento concorrente foi eficaz para incrementos na economia da corrida em cinco das sete 
pesquisas. Dentre os seis estudos que investigaram o treino de força máxima sobre a economia de corrida, três 
observaram melhoras na economia de corrida, enquanto, das quatro pesquisas que verificaram os efeitos do treino 
de força explosiva, três obtiveram melhoras na economia de corrida. O estudos não evidenciaram uma diminuição 
da performance de endurance dos corredores, ou mesmo interferência negativa nas adaptações neuromusculares. 
Os mecanismos responsáveis pela melhora da economia de corrida através do treinamento de força possivelmente 
relacionam-se com a maior conversão das fibras tipo IIb para IIa, otimização do trabalho mecânico durante a 
corrida, melhor utilização da energia elástica, maior rigidez do músculo e tendão e maior recrutamento das 
unidades motoras. 
 

Conclusão 
Conclui-se que o treinamento concorrente pode melhorar a economia de corrida em corredores de endurance, sem 
interferir negativamente nas adaptações neuromusculares e prejudicar a performance aeróbia. Considera-se que 
um programa treinamento concorrente bem planejado não deve ser descartado em primeira instância do programa 
de treinamento de corredores de endurance. 
 
 
 
Palavras-chave: Treinamento concorrente, Economia de corrida, Performance de endurance 
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A PRÁTICA DOS OITO HÁBITOS NATURAIS DEIXADOS POR DEUS NA VIDA 
DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

Davidson Gregório De Lucena; Guilherme Silva Cabral 

  
 

Introdução 
Alguns estudos científicos recentes mostram que os indivíduos que praticam a religião Adventista do Sétimo Dia, 
possuem uma expectativa de vida maior que os demais não praticantes da mesma. Quando atribuído um estilo 
diferenciado, eles podem chegar a viver até 10 anos mais (GARY et all, 2001) . O estilo de vida Adventista visa à 
prática dos oito hábitos saudáveis, sendo eles: água, boa alimentação, ar puro, repouso, atividade física, luz solar, 
temperança, e confiança em Deus.Poucos são os estudos que falam da realidade dos adventistas no Brasil, se eles 
seguem ou não os ensinamentos de saúde que a igreja preconiza. O nosso trabalho visa analisar hábitos de vida 
dos Adventistas do Sétimo Dia da igreja do Jardim das Palmeiras, localizada no bairro do Capão Redondo – SP. 

 
Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo geral identificar a adesão da utilização aos oito hábitos saudáveis de saúde pelos 
Adventistas do Sétimo Dia de Jardim das Palmeiras em sua vida cotidiana. Os objetivos específicos propostos são: 
classificar quais dos oito hábitos saudáveis são mais utilizados pelos Adventistas do Sétimo Dia; Verificar se a 
utilização dos oito hábitos saudáveis fazem diferença na saúde dos Adventistas do Sétimo Dia; Avaliar se o tempo 
que a pessoa frequenta a igreja influencia na pratica dos oito hábitos saudáveis de vida. 
 

Metodologia 
O presente projeto constitui-se em uma pesquisa de campo, com estudo quantitativo.O local escolhido para realizar 
o estudo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Jardim das Palmeiras localizado na região do Capão Redondo na 
cidade de São Paulo, pelo fato de ser um local de fácil acesso tonto para os pesquisadores como para os 
pesquisados.A população do estudo foi composta por pessoas de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, 
membros batizados recentemente ou não, que estiveram presentes em um sábado pela manhã durante o culto da 
Igreja Adventista do Sétimo dia Jardim das Palmeiras.O instrumento utilizado foi um questionário fechado contendo 
20 questões, sendo 19 relacionados aos oito hábitos saudáveis dados por Deus e 1 relacionado ao aspecto geral 
de saúde. Onde foi apresentado também no cabeçalho do questionário o TCLE com informações como: objetivo da 
pesquisa, confidencialidade das respostas e que concordando em participar da pesquisa, deverá o indivíduo 
devolver voluntariamente o questionário O instrumento utilizado foi um questionário fechado contendo 20 questões, 
sendo 19 relacionados aos oito hábitos saudáveis dados por Deus e 1 relacionado ao aspecto geral de saúde. Esta 
pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética do Centro Universitário Adventista de São Paulo e foi seguido as 
normas da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde que regulamenta pesquisas com seres humanos. 

 
Resultado 
324 questionários tiveram condições de serem analisados de acordo com os critérios de inclusão do estudo.Os 
dados foram parcialmente analisados quantitativamente após a coleta dos questionários. 67% dos questionários já 
analisados demonstram que os participantes não realizam nenhuma atividade física. Em sua totalidade acreditam 
que a exposição à luz solar é capaz de melhorar ou prevenir alguns problemas de saúde, que o ar que respiram 
não é satisfatório para sua saúde e que a confiança em Deus é um fator importante na prevenção ou melhora de 
alguns problemas de saúde. 

 
Conclusão 
A conclusão parcial do estudo foi que os Adventistas do Sétimo dia, não praticam todos 8 hábitos naturais deixados 
por Deus no seu cotidiano, mas acreditam que os mesmos são eficazes e  podem acarretar uma vida melhor e mais 
saudável. 
 
Palavras-chave: Adventistas do Sétimo Dia; Hábitos Saudaveis; Qualidade de Vida. 
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A VIVÊNCIA DO ENFERMEIRO E SUA INSERÇÃO NA DINÂMICA DE 
FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA HOSPITAL DOMICILIAR 

Cindy Silveira Thomas; Ingrid Naara Passos Menezes; Thiago Kenji Tateishi;  
Ivone Corsi Da Silva 

 

 

Introdução 
O cuidado domiciliar à saúde, embora antigo, figura como uma prática recente, principalmente no âmbito da 
assistência pública. Por meio da assistência domiciliar vem sendo construída uma nova lógica de atuação dos 
profissionais de saúde, que se deslocam ao domicílio para atender esta demanda. Com a mudança no perfil 
demográfico e epidemiológico, o aumento da sobrevida da população idosa, e a conseqüente presença de doenças 
crônico-degenerativas, passamos a conviver cada vez mais com idosos dependentes de suas famílias e das 
estruturas de saúde do setor público ou privado.Visando otimizar a utilização dos leitos hospitalares, humanizar o 
cuidado ao cliente, bem como reduzir os riscos decorrentes de internações de longa permanência, a Prefeitura 
Municipal de São Paulo criou o Programa Hospital Domiciliar. 
 
Objetivo 
O objetivo do presente trabalho consistiu em despertar no aluno de graduação em enfermagem uma nova opção de 
atendimento em ambiente extra-hospitalar. Buscou-se ainda descrever o processo de atendimento do PROHDOM, 
explanar os métodos utilizados no treinamento dos profissionais de enfermagem, bem como dos familiares 
cuidadores, além de estimar o nível de satisfação e realização pessoal do profissional de enfermagem na realidade 
do atendimento domiciliar. 

 
Metodologia 
Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório com abordagem de Relato de Experiência, através de 
entrevistas realizadas com os profissionais da enfermagem e demais membros da equipe multidisciplinar atuante 
no programa em um Hospital Municipal de São Paulo, por meio de um roteiro semi-estruturado, diferenciando 
profissionais de enfermagem das demais categorias. Respeitando os princípios éticos, a pesquisa se deu mediante 
aprovação do comitê de ética do responsável administrativo pelo hospital eleito e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, garantindo a confidencialidade dos resultados, e a liberdade de desistência da 
pesquisa, pelos sujeitos, respeitando a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
Resultado 
Os dados parciais obtidos revelaram que a presença do enfermeiro é marcante no vínculo equipe de saúde-usuário, 
em qualquer serviço de saúde. No cuidado domiciliar a atuação dos profissionais de saúde está associada ao 
acompanhamento clínico dos casos, treinamentos e capacitação dos cuidadores, bem como da equipe de 
enfermagem.A equipe multiprofissional tem o enfermeiro como peça chave no processo entre preparação para alta 
hospitalar e vinculação ao programa. Cabe ao enfermeiro capacitar o familiar escolhido para cuidador, 
esclarecendo-lhe suas dúvidas, bem como providenciando o material necessário para prestar um cuidado de 
qualidade em seu domicílio. Tal profissional é ainda responsável por acompanhar clinicamente o caso, desde a 
vinculação ao PROHDOM até que seja definido pela equipe multiprofissional que o paciente não mais necessita da 
supervisão pelo programa. De acordo com a avaliação do enfermeiro, podem ser acionados os demais profissionais 
de saúde, sendo comumente solicitada a intervenção dos médicos e psicólogos. Quanto à sua satisfação em 
relação à atuação no programa, a enfermagem revelou alto nível de realização pessoal nesta nova lógica de 
atendimento, onde o profissional desloca-se com os materiais necessários, e promove o assistir em saúde no 
âmbito familiar/domiciliar.  As demonstrações de gratidão foram destacadas como um importante fator de 
motivação, sendo preciosas e revigorantes aos funcionários assistenciais. 

 
Conclusão 
A exemplo de outras conquistas de usuários da saúde pública, o PROHDOM proporcionou comodidade e 
humanização no cuidado ao portador de patologias crônicas, bem como à sua família. Tal avanço resultou em 
satisfação do profissional em prestar um serviço de qualidade. Apesar de ser um tema atual, e constituir um novo e 
importante campo de trabalho para a enfermagem, com boa expectativa de expansão, o programa ainda é pouco 
discutido e visado entre discentes e docentes. 
 
 
Palavras-chave: PROHDOM, Assistência domiciliar, Enfermagem. 
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ASPECTOS DO MERCADO DE  TRABALHO PARA ENFERMEIROS EM 
CLASSIFICADOS ONLINE 

Luana Da Silva Faiock Bomfim; Alana Da Silva Faiock Bomfim; Oswalcir Azevedo  

         
 

Introdução 
As instituições vem exigindo dos candidatos a vagas um perfil profissional marcado pela constante busca de novos 
conhecimento e desenvolvimento de novas habilidades, que permitam acompanhar as inovações tecnológicas, com 
potencial para resolução de problemas e o enfrentamento de mudanças em sintonia com as exigências de uma 
visão humanizada da prática da enfermagem. Esta deve ser vista como um dos imperativos para os tempos atuais. 
A busca por um emprego leva o candidato a se deparar com uma série de requisitos exigidos pelos empregadores 
na sua área de formação, ou seja, o candidato deve preencher determinados requisitos do Mercado de Trabalho se 
conceitua relacionando a procura de emprego com oferta do mesmo; oferta de mão de obra, e demanda pela 
mesma. As pesquisas afirmam que as empresas contratantes procuram no profissional as características que lhes 
permitam suprir as necessidades dos cargos em aberto. Profissionais inexperientes precisam desenvolver 
competências que os qualifiquem, indo além do preparo obtido na graduação. A prática do enfermeiro conforme 
Ciampone e Peres (2006), vai além do que é previsto nas diretrizes curriculares nacionais, contando com o 
desempenho técnico científico para atender as demandas do capital. 

 
Objetivo 
Os objetivos do estudo foram descrever as características procuradas pelos empregadores nos enfermeiros que 
pleiteiam um posto de trabalho bem como os benefícios oferecidos e foi realizado a partir das informações obtidas 
em sites de oferta de empregos. 

 
Metodologia 
Foram utilizados os portais: Catho, Curriculum, Empregos e BNE considerando-se as vagas oferecidas no período 
de março a julho de 2011 sendo proposta a análise quantitativa dos dados. Estas empresas visam facilitar as 
contratações aproximando empregadores e candidatos valendo-se das facilidades da internet para ampliar e 
agilizar o processo de busca/oferta de empregos. Os resultados foram armazenados em uma planilha eletrônica 
onde foram registradas as características do candidato, benefícios oferecidos pela empresa, e as especialidades 
em enfermagem requisitadas pelo mercado. 

 
Resultado 
Os resultados mostram um mercado que busca profissionais com  experiência na área (50,3%) e especialistas 
(47,9%); exige disponibilidade de horário, COREn ativo, possuir boa comunicação e dinamismo.  A oferta de vagas 
por este meio privilegia enfermeiros do trabalho, assistenciais na área de emergência, de UTI e de educação 
continuada.  
Nos sites selecionados predominaram vagas de empregos para a região sudeste do país (90%) seguidas pelas da 
região sul (4.7%), nordeste (2.6%), centro-oeste(2.4%) e por último norte com apenas 0.14%.  Como benefícios 
foram verificados: assistência médica e odontológica, vale transporte e ticket refeição, ou restaurante na empresa. 

 
Conclusão 
Estes dados permitiram concluir que o principal mercado para os profissionais disponível em classificados “on line” 
ainda está localizado no centro-sul do país e que as empresas valorizam mais a experiência profissional que as 
especializações. Neste meio de informação a procura por enfermeiros  assistenciais e do trabalho aparecem como 
as de maior número. Além disto, são consideradas também as características psicológicas do candidato.  
 
 
Palavras-chave: enfermagem,mercado de trabalho, profissional de nível superior. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, IN VITRO, DE CÁPSULAS DE 
ÓLEO DE ALHO SOBRE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

Daniele Cristine De Souza Moraes; Fabiana De Sá Rebelo; Evelyn Grellmann Schneider; 
Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman; Ivanilde Marques S. Rocha 

         
 

Introdução 
O Streptococcus agalactiae ou EGB coloniza o trato gastrointestinal e urogenital de forma assintomática. A sepse 
causada pelo EGB é uma causa muito importante de morbimortalidade em gestantes e neonatos. Os neonatos são 
os mais prejudicados por apresentarem diminuição da defesa imunológica. Partos prematuros estão relacionados à 
colonização genital, indicando um elevado risco para a infecção. Gestantes colonizadas por EGB apresentam 
bacteriúria assintomática, sendo a quimioprofilaxia um meio alternativo para evitar manifestações em neonatos. É 
recomendado que a profilaxia antibiótica seja administrada no momento intraparto em mulheres parturientes que 
foram e não foram diagnosticadas ou rastreadas com  colonização de EGB. Apesar de estratégias preventivas com 
antibióticos diminuírem significamente a incidência de sepse de EGB neonatal, a resistência bacteriana tem 
aumentado. Ressalta-se a importância de novas alternativas. Tradicionalmente dentes de alho foram utilizados para 
tratamentos vaginais durante muitos anos. 

 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a atividade antibacteriana, in vitro, de cápsulas de óleo de alho sobre 
Streptococcus agalactiae. 

 
Metodologia 
Os experimentos foram realizados nos Laboratórios de Microbiologia do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo, UNASP-SP. As cápsulas de óleo de alho foram fabricadas e embaladas por Botânica Haacke Laboratório 
Botânico Ind. e Com LTDA. O óleo extraído das cápsulas de óleo de alho foi submetido à avaliação da atividade 
antibacteriana usando o método da difusão em ágar pela técnica do disco e técnica do poço com 20 µL e 100 µL de 
oleo extraído de cápsulas de óleo de alho, respectivamente. A bactéria de estudo, Streptococcus agalactiae foi 
fornecida pelo laboratório do Hospital São Paulo, e originária de cultura humana. Para o cultivo da bactéria foi 
preparado meio de cultura de ágar sangue usando como base meio Mueller Hinton , suplementado com sangue de 
carneiro desfibrilado a 5%. Cada placa de petri 150 x 90 mm,  recebeu 25,0 mL do  meio ágar sangue, esperamos 
solidificar e deixamos na estufa 37°C durante 24 h para controle de crescimento. Para a técnica do poço foram 
feitos pocinhos com tubo de vidro de 8 mm de diâmetro. Para a técnica de disco foram usados discos de papel de 
filtro com 6 mm de diâmetro. A cepa Streptococcus agalactiae foi diluída em caldo nutritivo até a concentração de 
0,5 da escala de McFarland (equivalente a 1,5 x 108), para bactérias. Distribuiu-se uniformemente o inóculo 
microbiano sobre a superfície do ágar, utilizando-se swab esterilizado. As placas permaneceram em repouso, na 
temperatura ambiente, até a solução ser absorvida pelo ágar (aproximadamente 3 min). Utilizando-se uma pinça 
esterilizada distribuíram-se os discos secos, que foram depois impregnados com o óleo extraído da cápsula de óleo 
de alho. Como controle negativo foi usado disco em branco e controle positivo disco comerciais contendo o 
antimicrobiano penicilina G 10 UI. Todas as placas foram incubadas em estufa a 35ºC durante 24 horas. 

 
Resultado 
Os resultados obtidos mostram que o óleo extraído das cápsulas de óleo de alho fabricado e embalado por 
Botânica Haacke Laboratório Botânico Ind. e Com. LTDA., não apresentou atividade antibacteriana frente ao 
Streptococcus agalactiae, no método de difusão em ágar pela técnica de disco e técnica de poço, nas 
concentrações usadas na pesquisa laboratorial 

 
Conclusão 
Concluímos que estas cápsulas de óleo de alho, nestas concentrações, in vitro, não apresentam atividade 
antibacteriana frente ao Streptococcus agalactiae . 
 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Streptococcus agalactiae, atividade antibacteriana, alho, gestantes e neonatos. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFUNGICA, IN VITRO, DO EXTRATO AQUOSO 
DOS BULBOS DE ALLIUM SATIVUM 

Therully Claro Dos Passos; Greice Marques Fonseca; Maria Fernanda M. L. Ninahuaman 

     
 

Introdução 
A infecção vaginal é muito comum na idade fértil e um dos principais motivos de consulta médica em atenção 
primária em saúde. Acomete cerca de um terço de todas as mulheres e praticamente metade das gestantes. 
Apesar dos medicamentos convencionais serem fundamentais para o tratamento da maioria das afecções, não é 
verdade que sejam o remédio para todos os males, nem a solução para todas as infecções. Além disso, parte dos 
medicamentos tem reações adversas e com o tempo o usuário pode apresentar resistência. O alho é um alimento 
funcional rico em alicina que possui ação antiviral, antifúngica e antibiótica. Seus extratos têm sido usados para 
tratar infecções há milhares de anos e a maior concentração de fitoquímicos terapêuticos encontra-se nos bulbos, 
popularmente conhecidos como dente de alho. 

 
Objetivo 
Considerando os fatores citados anteriormente, sugere-se usar o alho, que é um produto natural, como uma 
alternativa ao tratamento de um dos principais microrganismos causadores das infecções vaginais, ou seja, a 
Candida albicans, evitando ou reduzindo possíveis reações adversas. Dessa forma, faz-se necessária a realização 
de uma pesquisa que objetive avaliar, dentro dos paramêtros científicos, a atividade antifúngica, in vitro, do extrato 
aquoso dos bulbos de Allium sativum, frente a Candida albicans. 

 
Metodologia 
O presente trabalho consiste em verificar a atividade antimicrobiana da solução aquosa do extrato de alho, frente a 
Candida albicans. A pesquisa foi realizada no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Adventista, 
UNASP-SP.  O extrato foi submetido à avaliação da atividade antifungica usando o método da difusão em ágar pela 
técnica do disco e técnica do poço com 20 µL e 100 µL de extrato aquoso de Allium sativum, respectivamente, 
numa concentração de 30 g/dL e 170 g/dL. O extrato aquoso 30% foi obtido após a imersão do bulbo de alho em 
solução salina 0,9% durante 8, 12 e 24 horas em temperatura de 37°C, já  a concentração de 170% foi obtida 
realizando a troca de 7 dentes de alho de 24 em 24 horas numa mesma solução fisiológica. Foi estuda cepa 
padronizada de Candida albicans ATCC#1023. Como controle negativo foi usado disco em branco e controle 
positivo disco comerciais contendo antifúngico miconazol 50 µg. 

 
Resultado 
Os resultados obtidos após as placas de petri ficarem 48h em repouso na estufa a 37&#730;C mostram que o 
extrato aquoso de Allium sativum, na concentração de 30g/dL durante 8, 12 e 24 horas a 37 C não apresentou 
atividade antifúngica frente ao microorganismo testado em nenhuma das técnicas. Já na concentração de 170g/dL, 
na técnica de poço, a solução apresentou atividade antifúngica. 

 
Conclusão 
Conclui-se que numa maior concentração a solução aquosa de alho apresenta atividade antifúngica. 
 
 
Palavras-chave: Allium sativum; atividade antifúngica; extrato aquoso. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INIBITÓRIA DO ÓLEO VEGETAL DO ALLIUM 
SATIVUM SOBRE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

Evelyn Grellmann Schneider; Daniele Cristine De Souza Moraes 

  

 

Introdução 
O Streptococcus agalactiae ou EGB coloniza o trato gastrointestinal e urogenital de forma assintomática. A sepse 
causada pelo EGB é uma causa muito importante de morbimortalidade em gestantes e neonatos. Os neonatos são 
os mais prejudicados por apresentarem diminuição da defesa imunológica. Partos prematuros estão relacionados a 
colonização genital, indicando um elevado risco para a infecção. Gestantes colonizadas por EGB apresentam 
bacteriúria assintomática, sendo a quimioprofilaxia um meio alternativo para evitar manifestações em neonatos. É 
recomendado que a profilaxia antibiótica seja administrada no momento intraparto em mulheres parturientes que 
foram e não foram diagnosticadas ou rastreadas com  colonização de EGB. Apesar de estratégias preventivas com 
antibióticos diminuírem significamente a incidência de sepse de EGB neonatal, a resistência bacteriana tem 
aumentado. Ressalta-se a importância de novas alternativas. Tradicionalmente dentes de alho têm sido utilizados 
para tratamentos vaginais durante muitos anos. A utilização de compostos aquosos e oleosos de alho têm sido 
estudados e demonstrados como eficazes para tratar infecções vaginais como EGB e outras. 

 
Objetivo 
O objetivo deste presente trabalho foi avaliar a atividade inibitória do óleo vegetal do Allium sativum em diferentes 
concentrações sobre Streptococcus agalactiae com o objetivo de propor uma nova alternativa de profilaxia no 
tratamento da infecção causada pelo EGB. 

 
Metodologia 
Os experimentos foram realizados nos Laboratórios de Microbiologia do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo (UNASP) no período compreendido entre outubro e novembro de 2011.Nosso experimento foi realizado para 
determinação da atividade antimicrobiana através do método da difusão em Agar – técnica de discoPreparou-se o 
meio de cultura com 500 ml de ágar Mueller Hinton desidratado, suplementado com sangue de carneiro a 5%. 
Dispensou-se, em cada placa, 25,0 mL do  meio, em placas de petri 150 x 10mm. O procedimento foi realizado em 
câmara de fluxo Laminar. Com o auxílio de um alça de platina esterilizada, transferiu-se os microrganismos com 24-
36 horas de crescimento, para os respectivos tubos de ensaio medindo 10x100 mm, contendo 2,5 ml de caldo 
Mueller Hinton.Distribuiu-se uniformemente o inóculo microbiano sobre a superfície do ágar, utilizando-se swab 
esterilizado. As placas permaneceram em repouso, na temperatura ambiente, até a solução ser absorvida pelo ágar 
(aproximadamente 3 min).Utilizando-se uma pinça esterilizada distribuiu-se os discos previamente impregnados 
com as soluções-teste e controles e incubados em estufa a 35ºC durante 16-18 horas. No final deste período 
observaremos a formação dos halos de inibição. Após a incubação, mediremos os halos de inibição do 
crescimento, em milímetros, utilizando régua milimetrada. Os controles de qualidade serão realizados.Controle 
Negativo: discos impregnados apenas com solução de DMSO – meio no qual propiciará o crescimento das 
bactérias.Controle Positivo: discos comerciais contendo antimicrobiano (penicilina)Teste experimental: com discos 
embebidos com Allium sativum em concentrações diferentes.  
 
Resultado 
Experiencia laboratorial em andamento 

 
Conclusão 
Em andamento 
 
 
Palavras-chave: Streptoccocus agalactiae,Allium sativum, profilaxia,neonatos e gestantes. 
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COMO A ANSIEDADE INTERFERE NAS FASES PRÉ E PÓS-PARTO 
 

Munique Bacelar; Ivanilde Rocha 

 

 
Introdução 
O presente trabalho é uma revisão bibliográfica sistemática que teve como objetivo analisar estudos empíricos 
sobre a ansiedade materna, nas fases pré e pós-parto. Foram utilizados 19 artigos, em que seis avaliaram a 
ansiedade materna no período pré- parto, 12 avaliaram a ansiedade destas no período pós- parto e apenas um 
estudo teve uma avaliação para ambos os períodos. Os resultados mostraram que na fase pré- parto, os altos 
níveis de ansiedade materna foram relacionados a complicações obstétricas, prejuízos ao desenvolvimento do feto, 
problemas emocionais e comportamentamentais na infância e na adolescência. As mães apresentaram maiores 
níveis de ansiedade quando comparados aos níveis apresentados pelos pais. 

 
Objetivo 
Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica, entre os anos de 1998 e 2003, de estudos empíricos 
sobre a ansiedade materna, nas fases pré e pós-parto. Verificar os níveis de ansiedade materna, visando medidas 
de intervenção que sejam precocemente implementadas, buscando promover o bem-estar psicológico das mães 
como também representa uma medida preventiva de problemas no desenvolvimento da criança. 
 
Metodologia 
Optou-se pela busca de artigos empíricos, exclusivamente, nas seguintes bases de dados eletrônicas: Lilacs, 
MedLine e PsycInfo. Realizou-se um levantamento com as seguintes palavras-chave: mãe, materna, família, 
ansiedade, pré-parto, pós-parto e seus correspondentes em inglês; em artigos publicados entre os anos de 1998 e 
2003, que contivessem qualquer uma das das palavras indexadas, referentes a estudos empíricos em espanhol, 
inglês e português, que foram analisados e classificados. Somente 25 artigos foram analisados, em que 19 foram 
encontrados em bibliotecas nacionais e os demais foram excluídos por impossibilidade de acesso no Brasil. Após 
selecionados os artigos foi realizados o levantamento de dados de comparação entre a ansiedade materna no pré e 
pós-parto. 

 
Resultado 
Dos 19 artigos escolhidos para estudo, seis avaliaram a ansiedade materna no período pré- parto, doze avaliaram a 
ansiedade materna exclusivamente na fase pós-parto e um estudo avaliou os dois períodos. Diante dos dados 
colhidos constatou-se que na avaliação da ansiedade materna, independentemente da condição de nascimento do 
bebê e do momento dessa avaliação, pré ou pós-parto, 63% dos estudos verificaram haver relação entre ansiedade 
e depressão. Altos níveis de ansiedade parecem interagir com altos níveis de depressão, potencializando, assim, 
os efeitos da primeira no desenvolvimento do bebê e no bem-estar emocional das mães. 

 
Conclusão 
Verificou-se que a presença de altos níveis de ansiedade em mães, independente da condição de nascimento do 
bebê e da ocasião da avaliação, constitui potencial fator de risco tanto para a estabilidade emocional materna, 
quanto para o desenvolvimento da criança, mesmo ainda no período fetal. Identificar os níveis de ansiedade 
materna permite que medidas de intervenção precoce sejam implementadas corretamente e que prováveis efeitos 
de altos níveis de ansiedade materna relacionados a prejuízos ao desenvolvimento do bebê pré-termo possam ser 
prevenidos ou, quando inevitáveis, neutralizados.  Por fim, a investigação do tema sobre ansiedade materna é 
essencial para se identificar os fatores que se encontram relacionados ao potencial efeito negativo no 
desenvolvimento infantil tanto de bebês nascidos pré-termo, quanto de bebês a termo. 
 
 
Palavras-chave: mãe, materna, família, ansiedade, pré-parto, pós-parto, nascimento, mother, family, anxiety, pré-
natal, postnatal, antepartum, postpartum, birth. 
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DESVELANDO AS MANIFESTAÇÕES DO ESTRESSE NO TRABALHO E SUAS 
CAUSAS EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II 

Lis De Souza Bartalini; Elisabeth Octaviano Kogima 

  
 

Introdução 
O termo estresse só entrou em voga recentemente, em parte devido a persistente ausência de uma definição 
adequada para o conceito. Selye, que se tornou conhecido como o fundador da pesquisa do estresse, definiu 
estresse como “...o estado manifesto por uma síndrome específica que consiste em todas as alterações 
inespecificamente induzidas num sistema biológico”. Ele determinou que  seres físicos respondem a estímulos 
estressantes por um conjunto de respostas fisiológicas. Muitas condições mórbidas, ou doenças da adaptação, têm 
sua origem neste estágio de ativação, esta preparação para “luta ou fuga” (TOWNSEND, 2002).O estresse tem se 
mostrado um grande problema principalmente em grandes áreas urbanas, como São Paulo. Ele afeta a população 
como um todo, podendo causar danos à saúde física e mental dos indivíduos acometidos e de todos ao seu redor. 

 
Objetivo 
Objetivo geral:  
Desvendar as manifestações de estresse no trabalho e suas causas em profissionais de saúde que atuam em um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) no município de São Paulo. 
 
Objetivos específicos: 
Averiguar se a atividade exercida pelo profissional desta área é estressante através da Escala de estresse no 
trabalho; 
Identificar quais são os elementos estressores desta área de atuação; 
Conhecer os sentimentos gerados nos sujeitos do estudo no enfrentamento de situações estressantes em seu 
cotidiano no local de trabalho. 

 
Metodologia 
A população envolvida nesta pesquisa é composta de todos os técnicos de nível superior do CAPS II envolvido. A 
amostra selecionada foi formada pelos técnicos que estavam em horário de serviço no período em que a 
pesquisadora visitou a instituição durante o mês de outubro de 2011.Foi solicitada a participação de cada 
funcionário separadamente, as dúvidas foram esclarecidas e o termo de consentimento livre e esclarecido assinado 
em duas vias.O instrumento utilizado na coleta de dados foi a Escala de estresse no trabalho validada no Brasil 
(Paschoal; Tamayo, 2004). A Escala é composta por 31 itens, com graduação variando entre 1 e 5, onde 1 tem o 
significado de ausência de estresse e 5 indica estressores bastante elevados.  

 
Resultado 
Entre os resultados parciais (aproximadamente 23% da amostra completa) os itens 3,11,28 e 25apareceram como 
sendo os que causaram maior nível de estresse nos participantes da pesquisa, tendo obtido uma ou mais 
respostas: Concordo plenamente.Estes itens da escala foram:a quantidade de trabalho tem me deixado nervoso; a 
falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado; o tempo insuficiente para realizar 
meu volume de trabalho deixa-me nervoso e sinto-me de mau humor com “fofocas” no meu ambiente de trabalho.     
Os assuntos abordados nesta pesquisa tem relação apenas com a vivência da equipe entre si, os níveis 
hierárquicos, o volume de trabalho e a competência ou a sua falta para realizá-lo. A maioria dos itens foi 
assinaladacomo não havendo uma grande carga de estresse no trabalho na instituição pesquisada. Aspectos como 
o relacionamento com o cliente não sãoabordados na escala, o que sugere que pode haver outros fatores 
relacionados ao estresse no ambiente de trabalho destes profissionais, que poderiam ser abordados e analisados 
num segundo momento. 
 

Conclusão 
Estes dados demonstram que as maiores causas de estresse no trabalho para estes profissionais estão 
relacionadas ao grande volume de trabalho, devido à demanda atendida pelo CAPS II desta região e a 
comunicação entre os colegas de trabalho, que para alguns parece não ser suficiente ou adequada. 
 
Palavras-chave: Estresse, trabalho, Centro de Atenção Psicossocial. 
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ESTRESSE ENTRE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM AO REALIZAREM O 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Karolina Kissy Gomes Da Silva; Ana Paula Bramante Mattos; Celli Mara De Moraes Vieira; 
Elisabeth Octaviano Kogima  

 

        

Introdução 
Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. As razões de ordem prática decorrem do desejo 
de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. (GIL, 2010)A elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), por se tratar de um trabalho de alta complexidade, leva o graduando a se deparar com 
dificuldades, as quais geram sentimentos prejudiciais à saúde física e mental como o estresse.Lipp (2005) relata 
que o estresse é uma reação global do organismo que envolve componentes físicos, psicológicos, mentais e 
hormonais, onde se desenvolve em fases. A fase de alerta é considerada a fase positiva do estresse, o indivíduo 
passa por sensações de plenitude, na fase de resistência, a pessoa tenta lidar com seus estressores de modo a 
manter sua homeostase interna, na fase de quase-exaustão o processo reflexo ao estresse começa a ocorrer 
quando os órgãos começam a adoecer e passam sinais de deteriorização, na última e mais complexa fase a de 
exaustão a doença alcança formas mais graves como enfartes, psoríase, depressão e outros.Silva (2009) cita que 
as dificuldades podem surgir em qualquer momento da graduação desde o ensino teórico em sala de aula até a 
aplicação dos conhecimentos no momento da realização de um trabalho. 

 
Objetivo 
Conhecer as manifestações de Estresse vivenciadas pelos graduandos de Enfermagem; Identificar as 
manifestações físicas e psicológicas de maior ocorrência no período da elaboração do TCC. 

 
Metodologia 
Estudo quantitativo transversal realizado com os graduandos de Enfermagem do UNASP no último semestre do 
curso em 2011. Para a coleta de dados foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 
que permite mensurar o estresse do respondente e foi avaliado por uma profissional de psicologia, também foi 
proposto um questionário social, com dados relevantes a pesquisa. 

 
Resultado 
Participaram da pesquisa indivíduos jovens, a maioria com idade entre 21-30 anos, a maior parte não exerce 
atividades de trabalho. 70% dos graduandos foram diagnosticados com Estresse, desses 97% encontram-se na 
fase de resistência, esses dados concordando com Mendes et al. (2011), conduzem à conclusão de que os 
indivíduos, de maneira consciente ou inconsciente, utilizam-se de mecanismos cognitivos ou comportamentais a fim 
de minimizar o stress e manter o equilíbrio interno. Em 58% dos alunos com diagnóstico de estresse houve 
prevalência de sintomas psicológicos. 

 
Conclusão 
Este estudo mostrou níveis significativos de estresse nos estudantes de Enfermagem na realização do TCC. Para 
Monteiro et al., (2007) a complexidade do curso de enfermagem e lidar com os limites humanos leva o estudante a 
desenvolver freqüentemente sentimentos de incapacidade. Isto faz com que o mesmo possa desenvolver 
problemas advindos do estresse como baixa capacidade de concentração e memorização, favorecendo a 
diminuição do rendimento acadêmico e da qualidade da assistência de enfermagem durante os estágios. E 
conforme citado por Benevides-Pereira e Goncalves, (2009) os alunos devem ser estimulados a desenvolver 
estratégias de adaptação e enfrentamento de situações estressantes que lhes servirão durante a formação e, 
posteriormente, durante sua carreira profissional. 
 
Palavras-chave: Estresse, Graduandos de Enfermagem, Trabalho de Conclusão de Curso. 
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O EFEITO DO ALHO NO TRATAMENTO DA CÂNDIDA ALBICANS CAUSADORA 
DE INFECÇÃO VAGINAL 

Greice Marques Fonseca; Therully Claro Dos Passos 

  
 

Introdução 
A infecção vaginal é muito comum na idade fértil e um dos principais motivos de consulta médica em atenção 
primária em saúde. Acomete cerca de um terço de todas as mulheres e praticamente metade das gestantes (NAUD 
et al, 2004).Apesar de os medicamentos sintetizados serem fundamentais para o tratamento da maioria das 
afecções, não é verdade que sejam o remédio para todos os males, nem a solução para todas as infecções 
(CABRAL, 2002).De acordo com Corzo-Martínez et al (2007) o alho é um alimento funcional rico em alicina que 
possui ação antiviral, antifúngica e antibiótica. O alho e seus extratos têm sido usados para tratar infecções há 
milhares de anos e a maior concentração de fitoquímicos terapêuticos encontra-se nos bulbos, popularmente 
conhecidos como dente de alho (CUTLER; WILSON, 2004; MARCHIORI, 2006).Considerando os fatores citados 
anteriormente, sugere-se usar o alho, que é um produto natural, como uma alternativa ao tratamento de um dos 
principais microrganismos causadores das infecções vaginais, ou seja, a Cândida Albicans, evitando ou reduzindo 
possíveis reações adversas. Segundo Caporaso (1983) o alho possui um largo espectro de atividades 
antimicrobianas contra muitos gêneros de bactérias, vírus, vermes e fungos. 
 

Objetivo 
Dessa forma, faz-se necessária a realização de uma pesquisa que objetive avaliar, dentro dos paramêtros 
científicos, o efeito do alho como inibidor do crescimento e muliplicação do fungo Candida Albicans, tendo a 
finalidade de se fundamentar cientificamente o seu uso. 
 

Metodologia 
O presente trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, exploratória, de campo, com abordagem quantitativa, 
sobre a atividade antimicrobiana da solução do extrato de alho, frente a Candida Albicans. A pesquisa foi realizada 
no laboratório de microbiologia, utilizando as técnicas do disco e do poço, tendo como material vegetal o extrato de 
alho na concentração a 30% em soro fisiológico (SF) 0,9%. Foram utilizadas três amostras de alho, permanecendo 
em repouso por 24h, 12h e 8h em temperatura ambiente. Estes testes foram realizados para determinação da 
atividade antimicrobiana através do método da difusão em Agar Sabouraud Dextrose. O inóculo microbiano foi 
diluído em caldo para antibiograma, correspondendo 1,0 da escala de McFarland (3,0 x 108 UFC/ml) para fungos. 
Para este procedimento, utilizou-se microrganismos extraídos de culturas inoculadas aproximadamente 24 horas 
antes. Foram utilizadas duas placas de petri: uma com discos neutros contendo 100µL do extrato e outra com a 
técnica do poço contendo 20µL. Como grupo controle semeamos o fungo sem nenhum inibidor de crescimento, 
para que houvesse um parâmetro de comparação. A análise foi realizada pela medida do diâmetro das zonas de 
inibição (halo) formadas pela amostra e pelo padrão.  

 
Resultado 
Após as placas de petri ficarem 48h em repouso na estufa a 37&#730;C, foi realizada a leitura dos resultados. 
Todas as placas estavam apresentando a mesma quantidade do crescimento do fungo estudado. 
 

Conclusão 
Concluiu-se que a solução do extrato de alho na concentração a 30% não inibe o crescimento microbiano. Mais 
estudos precisam ser realizados a fim de identificar concentrações mais elevadas que possam apresentar efeitos 
antimicrobianos. 
 
 
Palavras-chave: alho sativum; atividade antimicrobiana; extrato aquoso. 
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE A ATUAÇÃO DE 
FRENTE A CASOS DE LESÕES EM EXTREMIDADES DE MEMBROS INFERIORES 

DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES 

Greicy Anne Silva Amaral 

  

 

Introdução 
Atualmente o Diabetes Mellitus tem sido considerado uma pandemia, estando cada vez mais presente nos países. 
Constitui um dos problemas de saúde mais importantes da atualidade, por ser uma doença com elevada taxa de 
morbidade e mortalidade. Como doença crônica, implica em uma variedade de complicações, dentre as quais se 
destaca o pé diabético, considerado um problema grave e com consequências muitas vezes devastadoras diante 
dos resultados das ulcerações, que podem implicar em amputação de dedos, pés ou pernas. 

 
Objetivo 
Identificar e avaliar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem que estão cursando o oitavo período, sobre a 
prevenção, cuidados e diagnósticos de enfermagem nos pacientes acometidos do “pé-diabético”. 

 
Metodologia 
Como cenário de pesquisa definiu-se o curso de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo, 
Campus São Paulo. Foram selecionados apenas acadêmicos que cursam o oitavo período do curso. Os 
acadêmicos do 8º período do curso de graduação de enfermagem foram abordados individualmente propondo a 
colaboração para um projeto científico com o preenchimento de um questionário constituído por 9 questões 
contendo objetivas, maioritariamente, e subjetivas, que abordavam sobre sintomas, desenvolvimento e 
procedimentos de enfermagem frente a casos de pacientes portadores de “pé-diabético". 

 
Resultado 
Em relação às quatro primeiras questões, foram abordados, em questões objetivas, os aspectos de conhecimento 
de sintomas, diagnóstico, desenvolvimento e procedimentos de enfermagem frente a casos de pacientes 
portadores de “pé-diabético”. A questão 1 direcionava-se à definição do pé diabético com base da OMS. Obteve-se 
29% de acertos. Na questão 2 observou-se que aproximadamente 60% dos alunos optaram corretamente, 
assinalando que o caso encontrava-se em um estágio de alto risco. Já a terceira questão vinte e oito alunos 
assinalaram a opção que propôs que os integrantes da equipe deveriam ser de “médicos com interesse especial 
em pé diabético, profissionais capacitados para educação em saúde e indivíduos com treinamento formal em 
cuidados com os pés”, atingindo-se um percentual de 68% dos alunos. Houve um número elevado de alunos que 
acertaram a questão 4: Dentre os quarenta e um alunos, trinta e seis assinalaram a opção correta que não condizia 
com as orientações ao paciente de pé-diabético.A questão 5 foi de caráter subjetivo, observou-se um expressivo 
número de alunos que, corretamente, descreveram casos de presença de gangrena e/ou necrose.As últimas 
questões foram objetivas e relacionava-se ao olhar do formando quanto sua formação acadêmica, recolhendo-se 
opiniões dos mesmos sobre o conteúdo disponibilizado pelo curso do centro universitário em estudo. 

 
Conclusão 
Percebido que a cada questão foi-se abordando assuntos voltados ao aspecto prático, nota-se uma crescente no 
decorrer das questões, comprovando-se um bom desempenho dos discentes nas aplicações práticas, como 
sintomas, diagnósticos, e orientações ao paciente portador de pé-diabético. A similaridade de respostas da questão 
5, de caráter subjetivo,  mostra que os formandos obtiveram acessibilidade de informação. Com relação às 
questões 6/7 sobre as abordagens teóricas e práticas que o curso propicia, observou-se um constante número de 
alunos que consideram que o curso atinge as expectativas. Notou-se, porém que a questão 7 (abordagens práticas) 
obteve 7% de favoráveis à opção em que “o curso supera as expectativas”, o que justifica o progresso dos alunos 
nas primeiras questões voltadas a prática.A questão 8 foi parcialmente subjetiva, pois possibilitou ao discente 
descrever outras opções. No entanto, percebeu-se que todas as opiniões são com respeito à relação teórico-
prática. Por fim, verificando-se as respostas obtidas na questão 9, percebe-se que aproximadamente 50% dos 
alunos não sentem-se preparados para atender o paciente de pé-diabético. Concluindo-se, visto a análise do 
trabalho, que tal resultado seja devido às dificuldades encontradas quanto a relação das abordagens teóricas em 
salas de aula e as ocorrências em campos de estágios. 
 
 
Palavras-chave: Pé-Diabético; Diabetes Mellitus; Enfermagem 
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PERCEPÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS SOBRE SEXUALIDADE HUMANA 

Glaucia Moreno Pereira; Caroline Burttet; Talita Borges Castelão  

 
 
         

Introdução 
Abordar temas de sexualidade já envolve preconceitos, mitos, dúvidas e inseguranças. Se isso pode ser 
considerado um obstáculo social para as pessoas dotadas de visão, as dificuldades e tabus são ampliados ao tratar 
de sexualidade com o deficiente visual.Para o Guia de Deficiência Visual do Ministério da Saúde (2000), a visão é o 
canal mais importante de relacionamento do indivíduo com o mundo exterior. Deve-se atentar não apenas à 
detecção do problema visual e da assistência patológica, mas também dar apoio e orientação quanto às alterações 
sexuais que irão lhe ocorrer ao longo da vida. 

 
Objetivo 
Com este desafio realizou-se uma pesquisa que teve como objetivo conhecer as percepções dos deficientes visuais 

sobre a sexualidade humana e identificar como os deficientes visuais vivenciam sua sexualidade. 
 
Metodologia 
Realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo, com abordagem qualitativa (Gil, 1991). O local escolhido foi o 
Centro Universitário Adventista de São Paulo - campus São Paulo, que acolhe o projeto de inclusão digital para 
cegos, sob a Coordenação do Prof. Dr. Roberto Sussumo Wataya. A amostra foi composta de 7 indivíduos com 
idades entre 18 e 54 anos, de ambos os sexos, podendo esses terem nascido cego ou adquirido a deficiência 
visual. Os deficientes visuais foram solicitados, individualmente, de forma voluntária, para participar de um diálogo 
aberto, gravado mediante a um gravador de voz para transcrição do discurso. O instrumento usado foi um roteiro de 
questões norteadoras sobre o tema. Este foi focado no conhecimento que os cegos possuíam sobre sexualidade 
humana, fornecendo informações sobre as principais dificuldades educacionais, conhecimentos adquiridos e 
vivências sentidas pelos sujeitos.A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do respectivo 
local estudado. Os sujeitos da amostra foram abordados respeitando-se o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido, fundamentado na resolução n.196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O sujeito teve a opção de 
assinar a carta com a impressão digital e ter a presença de uma testemunha. 

 
Resultado 
A interpretação final dos resultados teve como base a análise do discurso (Fiorin, 1989). Depois da análise, 
observou-se que os deficientes visuais se expressam de uma maneira desprendida sobre o assunto, sem 
preconceitos, respondendo de uma forma espontânea e natural as questões abordadas, mesmo não tendo recebido 
educação sexual durante a infância e adolescência.Em sua totalidade, se relacionam emocionalmente com o sexo 
oposto. Em seus relatos demonstram que não existem diferenças significativas em se envolver e se relacionar 
sexualmente se comparados aos dotados de visão. Mesmo aprendendo e vivenciando a sexualidade em seu 
cotidiano, sentem o desejo e reconhecem a necessidade de ter mais materiais específicos aos deficientes visuais 
sobre o tema. 

 
Conclusão 
Conclui-se que é preciso que os pais, os educadores, os médicos, os enfermeiros e os psicólogos, antes de 
utilizarem somente os manuais, as receitas, as teorias formuladas e prontas, é preciso indagar sobre como esses 
deficientes estão vivenciando a sua própria sexualidade, e com base nessa reflexão, criar espaços para uma 
educação sexual, na busca da compreensão da sexualidade do deficiente visual. A enfermagem possui um papel 
muito importante que é de cuidar do indivíduo. Essa responsabilidade de transmitir os conhecimentos sobre 
sexualidade também é dada a nós, buscando diminuir seus conflitos, ansiedades, esclarecendo suas dúvidas. 
 
Palavras-chave: Sexualidade humana. Deficiência visual. Educação. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO DE MULHERES COM 
DISMENORRÉIA POR MEIO DA CINESIOTERAPIA E DO MÉTODO PILATES 

Lisley Souza Ramalho; Bruna Cristina Taques Peruzzo; Marta Regina Figueiredo Dos 
Santos; Fabio Marcon Alfieri  

         
 

Introdução 
A dismenorr?ia trata-se de uma irregularidade menstrual dolorosa, provavelmente, a mais comum das afec??es 
ginecol?gicas, ocasionando desconforto f?sico e psicossom?tico. Dentre os tratamentos fisioterap?uticos 
empregados nessas mulheres o Pilates e a Cinesioterapia podem ser uma das alternativas. O Pilates ? um m?todo 
de condicionamento f?sico, que integra o corpo, mente, amplia a capacidade de executar movimentos, aumentando 
o controle, for?a, equil?brio muscular, a conscientiza??o corporal. A cinesioterapia ? o tratamento atrav?s do 
movimento. Seus efeitos baseiam-se no melhor desempenho, restaura??o e manuten??o da for?a, da resist?ncia ? 
fadiga, da mobilidade e flexibilidade, do relaxamento e da coordena??o motora. Com base nesses princ?pios, 
prop?e-se que o m?todo Pilates e a Cinesioterapia, s?o t?cnicas eficazes que podem ser utilizadas no quadro de 
dismenorr?ia para proporcionar o alivio da dor, trazendo bem estar f?sico, emocional e social. 

 
Objetivo 
Averiguar a efic?cia do m?todo Pilates e comparar os resultados obtidos com Cinesioterapia no tratamento da 
dismenorr?ia prim?ria, para diminui??o da dor e melhora da qualidade de vida. 
 

Metodologia 
Este foi um estudo prospectivo e controlado. Aprovado pelo comit? de ?tica. Foram selecionadas 14 mulheres com 
faixa et?ria entre 18 e 30 anos do Centro Universit?rio Adventista de S?o Paulo. Conforme relatado pelas mesmas, 
estas apresentavam diagn?stico cl?nico de dismenorr?ia prim?ria e possu?am sintomas desde ?ltimo ano ao in?cio 
do protocolo. A amostra foi dividida em dois grupos aleat?rios com 07 participantes cada: Grupo A, adotado o 
m?todo Pilates como tratamento, Grupo B, por interven??o cinesioterapica. As participantes assinaram um termo 
de compromisso aceitando participar do estudo e responderam a tr?s question?rios sendo eles o SF36 sobre 
qualidade de vida, Owestry que ? utilizado para averiguar os dist?rbios da coluna vertebral e Escala visual 
anal?gica onde pontua a dor. A interven??o foi realizada durante dois meses, totalizando 20 sess?es, duas vezes 
por semana durante 50 minutos. O grupo de Cinesioterapia manteve os exerc?cios convencionais usados pela 
fisioterapia e o grupo de Pilates, iniciou-se com exerc?cios do n?vel b?sico do Pilates, e com o decorrer das 
sess?es, foram adicionados exerc?cios do n?vel intermedi?rio. Ao t?rmino do tratamento os testes foram 
reaplicados para correla??o dos dados iniciais e finais. 

 
Resultado 
O M?todo Pilates e a Cinesioterapia Convencional mostraram ser eficazes para o tratamento de dismenorr?ia. A 
an?lise dos dados foi feita em pacote estat?stico Graph pad In Stat. O question?rio Owestry, sendo que neste 
quesito o grupo de Pilates (antes 5,57 ? 6,7 depois 2,1 ?3,3; p:<0,05) e o grupo de Cinesioterapia (antes 10,28 ? 
1,9 depois 2,7? 1,6; p: <0,004) tiveram melhoras significativas, por?m, o grupo de Cinesioterapia foi 
estatisticamente (p:<0,03) melhor que Pilates. No question?rio SF36, o grupo de Pilates (antes 72,37 ?7,96 depois 
83,75 ? 12,12; p:<0,004) e Cinesioterapia (antes 63,87 ?10,37 depois 78,62 ?7,46; p:<0,002) melhoraram, mas n?o 
tiveram diferen?as estat?sticas entre os grupos (p:<0,2). Com rela??o ? Escala Visual Anal?gica, o grupo de Pilates 
(antes 7,5 ?0,9 depois 2 ?1,15; p:<0,0001) e Cinesioterapia (antes 7,14 ? 1,5 depois 1,8 ? 1,06; p:<0,0001) tamb?m 
tiveram melhoras significativas em ambos os grupos.A pr?tica de atividade f?sica tem-se mostrado eficiente no 
tratamento da dismenorr?ia, desta forma nota-se que atrav?s do M?todo Pilates e da Cinesioterapia podemos tratar 
a dismenorr?ia, melhorando o quadro ?lgico, qualidade de vida e dor lombar. Sendo que em todos os aspectos 
citados, houve melhora significativa em ambos os grupos, somente no quesito dor lombar que a Cinesioterapia foi 
mais eficiente que o M?todo Pilates. 

 
Conclusão 
Com o objetivo de melhorar o quadro de dismenorr?ia, o M?todo Pilates e a Cinesioterapia Convencional 
mostraram ser eficazes, al?m de indicar que o M?todo Pilates, pode ser um recurso fisioter?pico no tratamento da 
dismenorr?ia. 
 
Palavras-chave: dismenorr?ia, cinesioterapia e pilates. 
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ANALISE DO ATENDIMENTO  DO DEPARTAMENTO DE  NEUROLOGIA  ADULTO 
E INFANTIL DA POLICLINICA DO UNASP NO PERIODO DE 2002 A 2009 

Juliana Gomes Barbosa  

         
Introdução 
A fisioterapia pode ser definida segundo Rebellato (1999), como tratamento de paciente incapacitados por doenças, 
traumatismo ou perda de uma parte do corpo através de exercícios terapêuticos usando como recurso calor, 
frio,água,luz, eletricidade,ultra-som ou massagem. A idéia básica da reabilitação e adquirir novamente uma 
habilidade perdida ou diminuída. O termo latino habilitare significa tornar hábil, adquirir habilitações. Nessa palavra, 
o prefixo “re” tem valor semântico de repetição, podendo ser parafraseado pela construção “voltar a”, ou seja 
habilitar outra vez (BERTOLUCCI et al.,2011). A Policlínica do Unasp foi inaugurada em 14 de abrill de 2001, foi 
planejada para atender as necessidades acadêmicas dos cursos da área da saúde do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo, e  ser um referencial para atendimento fisioterapêutico na região de Capão Redondo. 

 
Objetivo 
1. Descrever o atendimento da Reabilitação Neurológica na Policlínica do UNASP no período de 2002 a 2009. 
2. Identificar o atendimento na Reabilitação Neurológica no período 2002 a 2009. 
 

Metodologia 
Tipo de Estudo:Retrospectivo, Descritivo, e Quantitativo.Departamento de Reabilitação de Neurologia da Policlínica 
dos anos de 2002 a 2009  do UNASP-C1 no período de fevereiro de 2011 a abril de 2011.Levantamento de 
prontuários disponíveis no arquivo vivo e arquivo geral do Departamento de Neurologia da policlínica  Critérios de 
exclusão: Prontuários com dados incompletos como sexo, idade, diagnostico, tempo de terapia,fisioterapia motora, 
hidroterapia e tipo de abandono. Itens necessários para o estudo. 

 
Resultado 
A população do estudo de 2002 a 2009  constitui se de 395 pacientes sendo 176 (44,5%) adultos e 219(55,5%) 
infantis. Deste foram objetos deste estudo 238 paciente adultos 109(45,8%) e 129(54,2%) infantis, mais por critérios 
de exclusão que foram prontuários com dados incompletos necessários para o estudo foram excluídos 67adultos e 
90 infantis o total 157 pacientes por dados incompletos (39,7%). Participaram deste estudo 238 paciente sendo 129 
infantis e 109 adultos.Houve predominância o sexo masculino (n=154) total de 64,7% e (n=84) do sexo feminino  
representado por 35,3% de prontuários .Na população adulta o numero de homens foi de 69 representado 63,3 e as 
40 mulheres representando  36,7% .Dos 129 pacientes infantis 85 eram meninos e 44 meninas,  houve maio 
predominância entre os meninos, representando 65,9%  e meninas representado e representando 34,1%.O 
diagnostico principal encontrado e acidente vascular encefálicos sendo 59 pacientes com 35 homens e 24 
mulheres. Em relação às crianças o diagnostico encontra do foi com predomínio de encefalopatia crônica não 
progressiva, das 74 criança 50 eram meninos e 24 meninas, 
 

Conclusão 
Percebemos que os prontuários são muito abertos o que dificulta o entrevistado na hora da avaliação recomenda-
se a criação de prontuários específicos para cada doença.Um número muito grande de prontuários excluídos desse 
estudo por dados incompletos o total de 157 ou esquecidos de ser preenchidos Podemos afirmar que a  procura no 
Departamento é maior por pacientes com Acidente Vascular Encefálico e crianças com Encefalopatia crônica não 
progressiva. Através desse estudo podemos planejar pesquisas ou programas específicos para essas doenças 
sabendo que é a maior população do Departamento Neurológico da policlínica do UNASP. 
 
 
 
Palavras-chave: fisioterapia,neurologia , acidente vascular cerebral e encenfalopatia crônica não progressiva. 
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COMPARAÇÃO DO USO DE RECURSO FITOTERAPÊUTICO ASSOCIADO A 
GEOTERAPIA E CINESIOTERAPIA VERSUS GEOTERAPIA ASSOCIADA A 

CINESIOTERAPIA EM PORTADORES DE OSTEOARTROSE: UM ENSAIO CLÍNICO 
DUPLO CEGO 

Delize Alves Da Silva Figueiredo; Katleen Arthur; Ligia Carla Do Nascimento; Lucas 
Barbosa De Souza; Fábio Marcon Alfieri 

         
 

Introdução 
A osteoartrose (AO) de joelho é uma doença reumática de alta prevalência que traz ao paciente dor e 
incapacidades necessitando assim, de intervenções como a fisioterapia. 
 

Objetivo 
O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia do uso de recurso fitoterapêutico associado a geoterapia e 
cinesioterapia versus geoterapia associada a cinesioterapia em portadores de osteoartrose. 
 
Metodologia 
O estudo foi um ensaio clínico randomizado duplo-cego no qual participaram 18 pacientes de ambos os sexos com 
idade acima de 45 anos, com diagnóstico de osteoartrose de joelho, sem cirurgias prévias na articulação. Não 
participaram os cardiopatas e hipertensos não controlados, com doenças neurológicas e reumáticas associadas. O 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do UNASP e os voluntários deram por escrito a autorização no 
estudo. Após isto, foi realizada avaliação da intensidade da dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA). A 
avaliação da mobilidade funcional foi verificada pelo teste  “Timed Up and Go” (TUG). Para avaliar a descarga de 
peso entre os pés foi usado o Nitendo Wii Fit R . O paciente descalço permaneceu sobre a plataforma de equilíbrio 
(Nitendo Wii Fit balance board), mantendo cada pé em cada hemisfério da plataforma, permanecendo estático e  
olhando para um aparelho televisivo no nível dos olhos a dois metros de distância. Estes testes foram aplicados 
antes e depois dos programas de tratamento que foram realizados 2 vezes por semana, totalizando 10 sessões na 
Policlínica do UNASP. Os voluntários foram randomizados por meio de sorteio para os grupos de intervenção:  
terapia com  cataplasma de argila em pó misturada com água morna, com duração de 25 minutos seguido de 
cinesioterapia –  alongamento e fortalecimento dos músculos dos membros inferiores e posteriormente exercícios 
de propriocepção. O outro grupo realizou a mesma terapia, exceto pela diferença de que foi acrescentado uso de 
fitoterapia (chá unha de gato – Uncaria Guianensis ) no cataplasma de argila. Os voluntários não sabiam em qual 
grupo de intervenção participaram, assim como o avaliador e o terapeuta. A composição do cataplasma foi 
preparada por outro indivíduo. 
 
Resultado 
A média de  idade dos voluntários que realizou o tratamento com fitoterapia  (TF) associada foi de 63,11±6,2 anos e 
do grupo que realizou sem fitoterapia (TSF)  de 62,2±8,0 anos (p=0,38). O IMC – índice de massa corporal entre os 
grupos foi similar: 26,3±7,7 Kg para o TF e de 22,8±3,7 Kg para TSF (p=0,12). Ao avaliar a mobilidade funcional, os 
voluntários do TF apresentaram tempo de execução do TUG de 14,01±3,1s antes e de 11,3±1,7s após a 
intervenção (p=0,009), o do TSF, 18,43±7,8s antes e 12,92±3 s após a intervenção (p=0,04). Não houve diferença 
entre os efeitos da intervenção entre os grupos (p=0,17). Ao avaliar a intensidade da dor, o TF teve 7,36±1,6 cm 
antes e 2,56±1,3 cm após a intervenção (p=0,0001) e o TSF teve 7,32±1,9 cm antes e 4,5±2,5 cm após a 
intervenção (p=0,02). Ao comparar o efeito da intervenção entre os grupos, este não foi diferente entre os grupos 
(p=0,07). Ao comparar o efeito das terapias entre os grupos após a intervenção referente à distribuição do peso 
corporal, este não foi diferente entre os grupos (p=0,42) e nem intragrupos. O TF apresentou alteração da descarga 
do peso corporal entre os membros de 12,18±12,9 % antes e de 6,8±7,45 após a intervenção  (p=0,17) e o TSF 
teve 14,4±12,5 % antes e 10,14±5,7% após a intervenção (p=0,07). 
 
Conclusão 
Os dados deste estudo mostram que indivíduos submetidos à terapia com geoterapia associada à cinesioterapia 
podem ser beneficiados quanto a redução da dor e melhora da mobilidade funcional, porém não na  descarga de 
peso entre os membros. Mostram ainda que a fitoterapia associada a geoterapia não produz nenhum benefício 
adicional. 
 
Palavras-chave: Gelterapia,fitoterapia e cinesioterapia. 
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EFEITO DA HIDROCINESIOTERAPIA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA 

Kyara Morgana Oliveira Moura Silva; Silvia Jurema Pereira Tucano; Claudia Kümpel; Elias 
Ferreira Porto; Antonio Adolfo Mattos De Castro 

 
         

Introdução 
A síndrome da fibromialgia (SF) é uma doença reumática caracterizada por dor difusa pelo corpo, apresentando 
pontos sensíveis que ocorrem em músculos ou na junção miotendinosa. São 18 pontos sensíveis (tender points) 
situados em pontos distintos pelo corpo. ). A (SF) tem maior prevalência no sexo feminino. Geralmente afeta 
mulheres em plena atividade profissional na faixa etária entre 35-55 anos. A hidrocinesioterapia é bem indicada no 
tratamento de pacientes fibromiálgicos. 
 

Objetivo 
O objetivo é avaliar os efeitos da hidrocinesioterapia sobre a capacidade funcional do pacientes com fibromialgia. 
 

Metodologia 
Os pacientes foram atendidos na Policlínica da UNASP. Foram avaliadas 60 pacientes portadores de síndrome da 
fibromialgia com faixa etária entre 30 e 75 anos, todos os pacientes eram do sexo feminino. Dos 60 pacientes 
avaliados,30 preencheram os critérios de inclusão, 20 não preencheram os critérios de inclusão ,e 10 desistiram 
devido ao horário do programa.  Os pacientes com contra-indicações especiais para realização de hidroterapia não 
poderiam participar do estudo. Todos os pacientes responderam ao questionário: Fibromyalgia Impact 
Questionnaire (FIQ): Este questionário envolve 10 questões relacionadas à capacidade funcional, situação 
profissional, distúrbios psicológicos e sintomas físicos. Este questionário foi realizado no inicio e ao final do estudo. 
As sessões foram realizadas duas vezes por semana com duração de 1 hora cada, no período de dois meses. 
 

Resultado 
A média da idade dos pacientes foram de 45 anos, 87 % eram trabalhadores da ativa, 34% estavam afastados do 
trabalho. Foi verificado que após participaram do programa de hidrocinesioterapia os pacientes apresentaram 
melhora nos seguintes aspectos avaliados por meio do FIQ. Capacidade funcional, p<0,0001, , absenteísmo ao 
trabalho p<0,0001, capacidade de serviço p<0,0001, intensidade da dor p<0,0001, fadiga p<0,0001,  cansaço 
matinal p<0,0001, rigidez p<0,0001, ansiedade p=0,0013, depressão p<0,0001, mas não foi encontrado melhora 
para o domínio  bem estar. 
 

Conclusão 
Diante destes resultados podemos concluir que a hidrocinesioterapia está bem indicado para o paciente com 
fibromialgia sendo importante para melhora da capacidade funcional, situação profissional, distúrbio psicológicos e 
sintomas físicos da síndrome. Este estudo é parte do projeto de pesquisa “Efeitos da hidrocinesoterapia em 
pacientes com doenças crônicas” projeto financiado pelo UNASP e parceria com a UNIFESP. 
 
 
 
Palavras-chave: Fibromialgia, Capacidade Funcional, Hidrocinesioterapia. 
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EFEITOS DA CINESIOTERAPIA SOBRE A QUALIDADE DO SONO, QUALIDADE 
DE VIDA E AVD EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II 

Suellen Keyla De Souza Lima 

 
 

Introdução 
A diabetes mellitus tipo II é uma doença crônica de alta prevalência. Uma das complicações é a perda de sono que 
acarretará em conseqüências na qualidade de vida e atividade de vida diária (AVD’s). GEIB et al  mostrou que a 
insônia é comum em diabéticos. Estudos apontam que quem dorme pouco ou tem dificuldade para iniciar o sono 
tem grande possibilidade de desenvolver diabetes mellitus tipo II. No entanto não existem estudos que avaliem o 
efeito da cinesioterapia sobre a qualidade do sono. 

 
Objetivo 
Diante disto o objetivo deste estudo é avaliar se a cinesioterapia tem efeitos benéficos na qualidade do sono e no 
índice de apnéia do sono, qualidade de vida e AVD’s em pacientes com diabetes tipo II. 

 
Metodologia 
Este é um estudo prospectivo, randomizado, de auto-controle e no qual foram avaliados pacientes com diabetes 
mellitus tipo II. Estando clinicamente estável sem quadro de exacerbação da doença nos últimos trinta dias, que 
tivesse liberação médica para participar do programa. Não fizeram parte do estudo indivíduos com comorbidades 
graves tais como cardiopatias descompensadas, doenças ortopédicas em membros superiores e inferiores que 
impossibilitavam a realização das atividades. Os pacientes responderam inicialmente a seis questionários, Berlin, 
Epworth, Escala de Chalder, qualidade de vida, para pacientes com diabetes, Audit of Diabetes-Dependent Quality 
of Life (ADDQoL), Pittsburg e Teste Time Up and Go (TUG). O programa de cinesioterapia consistiu em 6 etapas:  
aquecimento, alongamentos, exercícios ativos livres, propriocepção, atividade aeróbica e relaxamento. 

 
Resultado 
Foram selecionados para o estudo 21 pacientes, dos quais 16 participaram do programa de intervenção. Três 
pacientes foram excluídos por não completarem as 10 sessões preconizadas e 2 dos indivíduos não foram 
incluídos devido a não comprovação de DM II. Houve melhora significativa (p=0,01) na qualidade de sono, avaliado 
através do questionário de Pittsburg, e da sonolência excessiva avaliada apelo questionário de Epworth (p=0,02). 
Este achado nos faz acreditar que a cinesioterapia auxilia nas correções de desordens metabólicas, o que pode 
estar associado a correções no ciclo sono/vigília pela diminuição da nictúria, levando a uma menor ocorrência de 
despertares noturnos, diminuindo a sonolência excessiva durante as AVD’s. 
 

Conclusão 
Através deste estudo concluímos que a cinesioterapia é eficaz para a melhora da qualidade do sono, qualidade de 
vida e AVD’s em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo II. 
Palavras-chave: diabetes; cinesioterapia; sono. 
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EFEITOS DA HIDROCINESIOTERAPIA SOBRE A QUALIDADE DO SONO E AVD 
EM PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS (HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Renata Saltiel Machado; Hyanna Mayra Messias Lina Da Silva 

  

Introdução 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 30% da população mundial adulta é hipertensa, 12% tem 
diabetes tipo II  e que a maior prevalência dos casos ocorra com indivíduos acima de 60 anos. Estudos realizados 
nas últimas décadas mostram que existem poucas dúvidas quanto ao efeito benéfico do exercício físico crônico na 
hipertensão arterial. Após algumas semanas de exercícios físicos  regulares, o hipertenso se beneficia dos efeitos 
agudo tardio e efeito crônico sobre a pressão arterial. Uma alternativa como adjuvante no tratamento desta doenças 
é a hidrocinesioterapia, que tem como principal atributo o aumento da  independência funcional 

 
Objetivo 
Avaliar se a hidrocinesioterapia tem efeitos benéficos sobre a redução do índice de apnéia do sono e melhora da 
qualidade do sono em pacientes com doenças crônicas como  a hipertensão arterial. 4Avaliar se a falta de controle 
da pressão arterial é um fator que pode aumentar o índice de apnéia do sono. 

 
Metodologia 
Os indivíduos serão avaliados clinicamente por meio de anamnese, para confirmar o diagnóstico de doenças 
crônicas, verificar a estabilidade clínica, avaliar o consumo tabagístico e de álcool, registrar medicamentos em uso, 
uso de serviços de emergências e hospitalização no último ano.Os pacientes responderam inicialmente a sete 
questionários, o primeiro foi o questionário de Berlim5 que tem por finalidade avaliar se o paciente ronca durante a 
noite, bem como a freqüência do ronco, este é dividido em três categorias. Se na soma da pontuação o paciente 
apresentar dois pontos na primeira ou segunda e ainda um ponto apenas na terceira, existe grande chance do 
paciente apresentar distúrbio de apnéia e hipopnéia do sono. O segundo foi a escala de Epworth que avalia a 
sonolência diurna, o paciente respondeu sobre a chance de dormir em algumas situações, as possibilidades de 
respostas são, nenhuma chance, pouca chance, moderada chance e alta chance. O terceiro foi o questionário de 
Pittsburgh que avalia a qualidade do sono, composto por 10 questões sobre hábitos de sono, com escala de 
escores de 0 a 20 pontos, sendo que escores acima de 5 indicam baixa qualidade de sono. O quarto questionário 
foi sobre fadiga global matutina, que avalia o cansaço do paciente após uma noite de repouso, quantidade e 
regularidade de medicações tomadas e se houve necessidade de comparecer a emergência devido a algum tipo de 
crise. Para os pacientes com hipertensão arterial Mini-Questionário de Qualidade de Vida em Hipertensão Arterial 
também foi aplicado.  Por meio do questionário Hospital Anxiety and Depression Scale ( HAD) foi avaliado o nível 
de ansiedade e depressão. 

 
Resultado 
A media da idade foi de 54,6±9,7 anos, IMC de 27,3±3,2 KGm2  . Foi verificado que após o programa de 
hidrocinesioterapia os pacientes apresentaram significativa redução do índice de apnéia do sono p=0,0024. 
Redução do risco de sono durante atividades ADV e dirigir p=0,0028, também verificamos que houve melhora da 
qualidade de vida destes pacientes p=0,024 

 
Conclusão 
Concluímos que a hidrocinesioterapia está bem indicada para os pacientes com hipertensão arterial elevada, e 
dentre os efeitos benéficos estão melhora da qualidade de vida, redução do índice de apnéia do sono, e aumento 
das horas de sono durante a noite. 
 
 
Palavras-chave: Hipertensão, Qualidade de vida, hidrocinesioterapia. 
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PACIENTE DPOC COM PIOR ÍNDICE DE BODE TEM PIOR FADIGA MUSCULAR E 
QUALIDADE DE SONO? 

Priscila Rodrigues De Souza; Aline Faustino Sena; Claudia Kumpel; Antônio Adolfo Mattos 
De Castro; Vinicius Carlos Iamonti 

 
         

Introdução 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada por limitação ao fluxo aéreo que não é 
totalmente reversível. A limitação ao fluxo aéreo usualmente é progressiva e associada à uma resposta inflamatória 
do pulmão, à partículas e gases nocivos, a prevalência esta relacionada principalmente ao tabagismo, exposição à 
poeira, poluição ambiental por varios anos e até fatores genéticos. Sendo a DPOC uma das principais causas de 
morbalidade e mortalidade em todo o Mundo, O risco de mortalidade para pacientes portadores de DPOC é 
calculado através do Índice de BODE que é um sistema de classificação multidimensional que fornece uma 
informação prognóstica útil em pacientes com DPOC podendo medir o estado de saúde. 
 

Objetivo 
Diante disto o objetivo deste estudo é avaliar se pacientes com pior Índice de BODE tem pior fadiga muscular e pior 
qualidade de sono. 

 
Metodologia 
Este é um estudo transversal no qual foram avaliados 44 pacientes com DPOC moderado e grave. Todos os 
pacientes realizaram os seguintes procedimentos: Teste de caminhada de seis minutos, espirometria, 
bioimpedancia, escala de fadiga de MRC, calculo do indice de BODE, Teste de Pittsburgh, questionario CAT, 
Escala de fadiga Chalder e London Chest. Para tanto os pacientes realizaram duas visitas em dias diferentes à 
policlinica univertsitária UNASP. 

 
Resultado 
A media de idade foi de 67,2±9,9 anos IMC de 26,3±4,6, 56% da amostra tinham DPOC grave  e 13,6% muito 
grave, 29,5% tinham BODE  zero,  27% BODE I, 34% BODE II,  31,8% BODE III, e 11,3% BODE IV.  O índice de 
BODE correlacionou positivamente com a fadiga muscular, r=0,33(p=0,01), assim como índice de qualidade de 
sono r=0,38 (p=0,034). 

 
Conclusão 
Diante dos resultados expressos concluímos que pacientes com pior BODE têm mais fadiga muscular, assim como, 
pior qualidade do sono. Este estudo é parte do projeto de pesquisa “ efeitos da hidrocinesioterapia em pacientes 
com doenças crônicas” projeto financiando pelo UNASP e parceria com a UNIFESP 

 
 
Palavras-chave: DPOC, BODE, Sono, Fadiga muscular. 
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PACIENTE DPOC COM PIOR ÍNDICE DE BODE TEM PIOR QUALIDADE DE VIDA, 
MAIOR COMORBIDADE E MAIS EXACERBAÇÃO? 

Marina Santos Gomes; Karina Amorim Gomes; Antônio Adolfo Mattos De Castro; Vinicius 
Carlos Iamonti; Claudia Kumpel 

 
         

Introdução 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada por limitação ao fluxo aéreo que não é 
totalmente reversível. A limitação ao fluxo aéreo usualmente é progressiva e associada à uma resposta inflamatória 
do pulmão, à partículas e gases nocivos, a prevalência em torno de 15% na população tabagista maior de 40, e 
com alta taxa de mortalidade. O risco para mortalidade é calculado pelo índice de BODE que é um sistema de 
classificação multidimensional que fornece uma informação prognóstica útil em pacientes com DPOC e poderá 
medir o estado de saúde. 

 
Objetivo 
Diante disto o objetivo deste estudo é avaliar se pacientes com pior índice BODE tem pior qualidade de vida maior 
comorbidade e mais exacerbação. 

 
Metodologia 
Este é um estudo transversal no qual foram avaliados 44 pacientes com DPOC moderado e grave. Todos os 
pacientes realizarão os seguintes procedimentos: Teste de caminhada de seis minutos, espirometria, 
bioimpedancia, escala de fadiga de MRC, para calcular o indice de BODE, Teste de Pittsburgh, questionario CAT, 
Escala de fadiga Chalder e London chest. Para tanto os pacientes realizarão duas visitas em dias diferentes à 
policlinica univertsitária,Questionário de Berlin/ Epworth, Questionário de Pittsburgh, Escala de Chalder, 
Questionário aberto onde foi avaliado o número de comorbidade e a freqüência de exacerbações no último ano. 

 
Resultado 
A media de idade foi de 67,2±9,9 anos IMC de 26,3±4,6, 56% da amostra tinham DPOC grave  e 13,6% muito 
grave, 29,5% tinham BODE  zero,  27% BODE I, 34% BODE II,  31,8% BODE III, e 11,3% BODE IV. O índice de 
BODE correlacionou positivamente com índice de comorbidade de Charlison r=0,28 (p=0,04), assim como, com a 
qualidade de vida r=0,80 (p<0,0001). Ou seja, quanto maior o BODE pior a qualidade de vida. 

 
Conclusão 
Diante dos resultados aqui apresentados podemos concluir que a piora do estado clinico e funcional  do paciente 
avaliado aqui pelo índice de BODE, influencia diretamente na qualidade de vida do paciente. E o número de 
comorbidades aumentado piora do estado clinico e funcional do paciente. Este estudo é parte do projeto de 
pesquisa “ efeitos da hidrocinesioterapia em pacientes com doenças crônicas” projeto financiando pelo UNASP e 
parceria com a UNIFESP 
 
 
 
Palavras-chave: DPOC, Qualidade de vida, BODE. 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA INFANTIL 

Samantha Monteiro Da Silva; Aline Rodrigues Neves; Imaculada Diogo Vilola;  
Abrahão Augusto J. Quadros 

 
 

Introdução 
Doenças neurológicas no geral sempre foram um grande desafio para a medicina mundial e a na pediatria este 
ponto se torna extremamente amplo e criterioso. Existe uma imensa gama de doenças que atingem um individuo 
neurologicamente; podendo ser de origem metabólica, genética, traumática, muitas vezes também por imperícia 
médica; entre outras.Considerando-se a grande gama de doenças neurológicas infantis existentes torna-se de 
extrema importância uma avaliação criteriosa e completa para não deixar faltar nenhum ponto importante da 
história dos pais, da gestação, do parto e da criança.Este estudo surgiu da necessidade de mudança na ficha de 
avaliação utilizada na Policlínica Universitária – UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo) , onde se 
utiliza formulários abertos de avaliação que dificultam a sua aplicação pelos graduandos para avaliarem pacientes 
por completo, pois os campos em aberto permitem o preenchimento incorreto; por ser dependente da compreensão 
pessoal de cada avaliador, impossibilitando a reprodução e impedindo a coleta de dados corretos para efeito de 
pesquisa.Um protocolo de avaliação eficaz deve facilitará ao aplicador e permitirá reprodutibilidade dos dados, 
devendo abordar as particularidades das doenças, sinais clínicos e físicos específicos mais comuns como também 
abordar as situações fora do padrão de normalidade. 
 
Objetivo 
Objetivo Geral: 
Elaborar uma proposta de protocolo de avaliação geral em fisioterapia neuro infantil para ser utilizado pelos 
graduandos de fisioterapia e profissionais. 
Objetivos Específicos: 
Realizar um protocolo semiestruturado para permitir uma unicidade e manter uma reprodutibilidade que possibilite 
coleta de dados para pesquisas. 
 
Metodologia 
Este protocolo será elaborado com base em estudos anteriores e conhecimento adquirido no decorrer do curso. 
Serão Utilizadas escalas validadas para credibilidade e coerência no resultado final do protocolo. Os instrumentos 
elegidos pelos pesquisadores foram:Escala modificada de Ashoword,Escala Motora Infantil de Alberta – 
AIMS;Escala da Motricidade Grossa – GMFCS (Gross Motor Classification System for Cerebral Palsy).O presente 
estudo será elaborado em uma fase; que será composta pela montagem do protocolo de avaliação em neurologia 
infantil. Será o resultado de uma pesquisa criteriosa e aprofundada em fontes bibliográficas diversas com relação 
ao desenvolvimento, anomalias e tratamento de patologias que afetam a saúde da criança. 
 
Resultado 
A área da saúde da criança é uma das principais áreas de atenção do fisioterapeuta e dentre as atividades 
pertencentes a este seguimento, a avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor é 
importante para determinar precocemente os diferentes problemas de desenvolvimento na infância.O que diferencia 
a fisioterapia pediátrica das demais áreas de atuação é que na pediatria além de reabilitar os pacientes na maioria 
das vezes é necessário habilitar, ensinar, dar o primeiro passo e mostrar ao paciente que ele é capaz.Quanto mais 
cedo uma dificuldade, limitação ou doença for percebida, maiores as chances para um retorno, aprendizado ou 
adaptação funcional nesta criança que tendo as suas dificuldades atendidas por meio de tratamento adequado terá 
melhor condição de participação no âmbito social e consequentemente será um adulto melhor preparado.Os itens 
de extrema importância em um protocolo de avaliação em neurologia infantil;Dados Demográficos, Anamnese, 
Exame Físico, Desenvolvimento Neuropsicomotor, Avaliação da Marcha, Sinais Clínicos, Avaliação Sensorial, 
DIagnóstico Topográfico, Objetivos do Tratamento e Tratamento Proposto. 
 
Conclusão 
O presente estudo comprova que a necessidade de um  protocolo de avaliação fechado e padronizado se torna 
eficaz e necessário ná área de neurologia infantil.Porém por se tratar se um campo de estudo com uma gama  de 
doenças inimagináveis o mesmo protocolo geral tem condições de ser semi-estruturado; propiciando ao avaliador 
melhor direcionamento.Indica-se para estudos posteriores a validação do mesmo. 
 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Avaliação, Neurologia Infantil, Protocolo 
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A SEXUALIDADE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Clodoaldo Aparecido De Oliveira; Kleber Aparecido Guilherme Oliveira 
 
 

Introdução 
O atendimento das necessidades especiais, enquanto proposta política foi sustentada por 3 paradigmas:O conjunto 
de "conceitos, valores, percepções e práticas" (Kuhn, 1999, in Correr, 2000) compartilhadas por grupos sociais, ou 
por toda uma sociedade, em diferentes momentos históricos. É direito do indivíduo à convivência com as demais 
pessoas, mas é comum percebermos uma integração social em vez de uma inclusão social, onde para exercer esta 
primeira, tem que primeiro transformar o indivíduo (aluno), ajustá-lo, no sentido de vir a parecer e a funcionar do 
modo mais semelhante possível ao dos demais membros da sociedade.A educação Social é fundamentada por 
uma filosofia que defende o conhecimento e a aceitação da diversidade na vida em sociedade. 
 
Objetivo 
Pessoas com deficiência intelectual já foram por tanto tempo segregados, mas tudo leva a crer que esses tempos já 
foram vencidos em parte. Quando falamos de inclusão social, não podemos deixar de trabalhar também a inclusão 
sexual destes indivíduos, pois o sexo faz parte da vida em sociedade.Haja vista as grandes dificuldades que ainda 
enfrentam os DI (Deficientes Intelectuais), o objetivo deste trabalho e explanar as garantias do acesso aos direitos 
sexuais dessas pessoas para que não tenham prejuízos consideráveis em suas qualidades de vida, pois somos 
seres sexuados e temos necessidades fundamentais como, por exemplo: ter amigos, partilhar interesses com os 
pares, relacionar-se, experimentar sentimentos de união, receber e dar carinho, compartilhar intimidade, ter vida 
sexual e pessoal. 
 
Metodologia 
O presente trabalho remete ao estudo das bases teóricas da educação, desenvolvido com referenciais e relações 
entre conteúdos de ensino e processos de pensamento, trabalhando questões que permeiam a dimensão 
pedagógica da prática e da história, fazendo uma analogia inclusão e sexualidade. 

 
Resultado 
É de extrema importância o acompanhamento familiar e profissional. E diante da pesquisa realizada pode-se 
perceber que as perguntas podem ser as mesmas independente de terem ou não DI (diferenças dos órgãos, 
gravidez, origem dos bebês, etc.) no caso de crianças. A maioria dos DIs que apresentam um leve rebaixamento 
intelectual desenvolve os caracteres sexuais secundários, demonstram interesses, têm desejos e expectativas em 
relação às atividades afetivo-sexuais e muitos apresentam capacidade de reprodução.Diante disso, perceber a 
maturação sexual positivamente é fundamental para que sejam tomadas medidas de prevenção e proteção em 
todos os sentidos. 
 
Conclusão 
A inclusão é um desejo do Ministério da Educação que desde 1996, mas colocar alunos com necessidades 
educativas especiais numa classe regular não é um processo fácil. É importante uma formação específica do 
professor, por meio dela, o mesmo compreenderá que suas atitudes com os portadores de necessidades especiais 
não passa apenas pelo estudo teórico e prático. Passa pela subjetividade, porque os valores e crenças adquiridos 
durante a vida afetam, direta ou indiretamente, o fazer pedagógico. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual - Inclusão - Sexualidade 
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CAUSAS DA FALTA DE INTERESSE DOS ALUNOS NO APRENDIZADO, E 
CONSEQUÊNCIAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Michelle Werder Lima Godinho; Dayanne De Paula Freitas; Maria Carolina Cunha  

 
 

Introdução 
Durante toda fase de desenvolvimento de qualquer criança, o mais esperado, principalmente pelos pais, é ver um 
bom aprendizado. Muitas vezes, ouvimos pais reclamando dos filhos, dizendo que estão com um desempenho ruim 
na escola, e que as notas estão abaixo da média.A educação nos dias atuais tem-se tornado cada vez mais 
complexa, pois essa geração de crianças vem perdendo a infância e o desejo de aprender.A criança deveria ser o 
principal símbolo da curiosidade e da criatividade. Talvez já tenha até sido realmente, mas perdeu-se no tempo, 
perdeu-se em meio à quantidade de informações que damos a elas.“Assistir televisão muda o sentido das pessoas. 
A percepção e a atenção transformam-se devido a hiperestimulação sensorial oriunda das cores, movimentos e 
mudanças de câmeras” (FERRÉS, 1996). 

 
Objetivo 
Identificar os principais fatores que interferem na motivação do aluno de EFII (Ensino Fundamental 2), relacionados 
à falta de interesse, ao baixo rendimento escolar e à dificuldade de desenvolvimento do raciocínio.Destacar quais 
os principais motivos que conduzem ao desinteresse dos alunos na aprendizagem.Relacionar esses motivos com 
as dificuldades que os alunos apresentam nas aulas de matemática.Desenvolver um plano de ação para estimular 
o interesse dos alunos, fazendo com que tenham desejo de aprender. 

 
Metodologia 
O estudo realizado foi uma pesquisa de campo com uma abordagem quanti-qualitativa. A população pesquisada 
pertence a uma escola particular da rede Objetivo, e está localizada na região sul da cidade de São Paulo. Os 
participantes da pesquisa são alunos do 6º, 7º e 8º Anos do EFII.O instrumento utilizado foi um questionário com 12 
perguntas objetivas e 2 perguntas subjetivas, elaborado pelas pesquisadoras, com o objetivo de identificar quais os 
fatores que interferem na motivação dos alunos. Uma auxiliar da escola aplicou o questionário. A participação foi de 
livre e espontânea vontade.Os resultados obtidos foram tabulados, colocados em gráficos e comparados com as 
contribuições dos autores que deram referência à pesquisa. 

 
Resultado 
Ao ser perguntado sobre brincar fora de casa, apenas 51%disseram que brincam fora de casa, sendo observado 
que, mesmo morando em casas, 49% não saem para brincar. Seria por desinteresse dessas crianças, ou restrições 
dos pais?“O homem só é homem  de fato quando brinca”, ou seja, a brincadeira está presente em todas as fases 
da vida dos seres humanos, pois de alguma forma ela se torna um ingrediente indispensável no relacionamento 
entre as pessoas, dando-lhes a possibilidade de fazer com que a criatividade aflore (BETTELHEIM, 1988, P. 141). 
É por meio da brincadeira que a criança começa a compreender como as coisas funcionam, o que pode ou não ser 
feito com os objetos e quais as regras de convivência social que devem ser seguidas. (MELO, s. d., p. 5 e 6) 
 
Conclusão 
Após avaliarmos os questionários respondidos, percebemos que certas questões não seriam necessárias, e que, 
no lugar delas, poderíamos ter feito outras que talvez nos ajudassem mais a encontrar a resposta que 
procurávamos.Porém com aquilo que tínhamos em mãos, conseguimos identificar certos fatores que se relacionam 
com a falta de interesse das crianças e a grande dificuldade para aprender as matérias que exijam mais raciocínio e 
pensamento lógico. Os principais fatores são:1.Grande acesso aos atuais meios de comunicação que minam a 
vontade das crianças de pensar e criar.2.Motivos dos pais ou das próprias crianças para que as mesmas não 
brinquem fora de casa, fazendo com que a TV e o computador sejam mais usados.3.Consumo desenfreado de 
alimentos que contém cafeína, como doces e refrigerantes. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação;Meios de comunicação;Jogos lúdicos;Atividade física 
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DESENVOLVENDO O CAMPO MULTIPLICATIVO A PARTIR DE ATIVIVIDADES 
LÚDICAS 

Cleber Costa Dos Santos; Letícia Da Silva Medeiros  

 
 
Introdução 
Quando iniciamos a carreira de docente, percebemos a grande barreira que a matemática enfrenta no processo de 
ensino/aprendizagem. A história da matemática tem nos mostrado que aquilo que nos parece pura abstração, pura 
fantasia matemática mais tarde se revela como um verdadeiro celeiro de aplicações práticas. Contudo, aprender 
matemática não é tarefa fácil, mas é necessário criar maneiras de inovar o ensino mostrando a real importância e 
significado dessa área do conhecimento.Na tentativa de transformar essa situação, muitos professores buscam 
novas metodologias e ferramentas no auxílio da aprendizagem, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos 
alunos. Observando a necessidade dos alunos, notamos que a maior parte deles inicia o ensino fundamental II com 
um déficit no campo multiplicativo. Devido a essa deficiência, trabalhamos com a multiplicação por meio de 
atividades lúdicas. Ao trabalhar com o lúdico pretendíamos proporcionar a interação entre os alunos e a 
matemática, na tentativa de despertar o encantamento deles pela disciplina e desmistificar a visão popular de que a 
matemática é “para poucos”.  

 
Objetivo 
O estudo teve como principal objetivo investigar as concepções de alunos do 6° ano sobre a multiplicação antes e 
após as atividades lúdicas, assim foi possível verificar se o lúdico teve influência no conhecimento dos alunos. Para 
o desenvolvimento do estudo foi realizado um estudo diagnóstico com uma amostra de alunos do 6°ano, de uma 
escola pública de São Paulo. 

 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada baseando-se em um referencial teórico sobre o tema proposto, tendo como principais 
autores: Piaget (1968); Antunes (1998); Kamii (2009); Macedo (2005); Assis, (2010); Smole, (2007); Nunes, & 
Bryant (1997).Iniciamos o trabalho aplicando um teste com oito questões simples que envolviam conceitos 
multiplicativos com ideia de multiplicação comparativa, a de proporcionalidade, situações associadas à 
configuração retangular e ideia de combinatória. O teste foi aplicado em uma turma de 6° ano com 30 alunos, a 
partir dos 30 alunos foi escolhida uma amostra de 15 deles que apresentaram maior dificuldade na resolução do 
teste.Foram trabalhado atividades lúdicas, com uso do material dourado, malha quadriculada e outros jogos: (1) 

Cobrindo Tabuleiro; (2) Palitinho de multiplicação e (3) Multiplicação na Linha. 
 
Resultado 
Ao iniciar as intervenções, os alunos demonstraram bastante entusiasmo para realização das tarefas. Todos 
participaram ativamente, sem questionar que estavam fazendo muitas “contas”. As atividades lúdicas despertaram 
neles um desejo de entender a multiplicação.As dificuldades foram amenizadas, porém não solucionadas devido o 
trabalho não ser contínuo e sim uma experiência. Por esse motivo, é importante a realização da pesquisa. Através 
de pesquisas anteriores e por própria experiência concretizamos que as atividades lúdicas se tornam um diferencial 
no sistema de ensino/aprendizagem do aluno. Deixamos como sugestão aos professores e futuros professores que 
as aulas de matemática se tornam bem mais interessante para o aluno quando incluímos o lúdico. Os conceitos 
devem ser trabalhados normalmente, porém as atividades lúdicas entrarão como um suporte para aulas de 
matemática. 
 
Conclusão 
Ao finalizar a pesquisa concluímos que as dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem em matemática 
estão se agravando cada vez mais, por isso, nós como professores devemos procurar meios para mudar esse 
quadro. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Atividades lúdicas. Aprendizagem matemática. Multiplicação. 
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MATEMATICA FORMAL VERSUS MATEMATICA INFORMAL 

Ricardo Schirmer; Renato Silva Araujo; Robson Antas Medeiros 

 
  

 
Introdução 
Segundo Toledo (2009) quando indagamos os alunos de escolas públicas e privadas de todas as fases da 
educação básica sobre qual a disciplina mais difícil de estudar, eles afirmam ser a matemática.Este “trauma” ou 
dificuldade com a matemática vem ao longo da história da humanidade, pois a matemática é tida por alguns como 
uma matéria sem aplicação, porém nós podemos verificar que os motivos são muitos e históricos, pois 
antigamente, a matemática era uma ciência a que poucos tinham acesso e só as pessoas que tinham um alto poder 
aquisitivo poderiam adquirir esse conhecimento. A partir dessas dificuldades, enfocaremos as 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. 

 
Objetivo 
Estudar e Comparar a matemática das escolas (matemática formal) e a matemática exercida fora dela (matemática 
informal). 

 
Metodologia 
Optamos por uma abordagem quantitativa de pesquisa em que o objeto de análise foi avaliar o conhecimento 
matemático de cada aluno relacionado com sua vida cotidiana e as dificuldades encontradas por eles quando a 
matemática sai da sua área profissional.Estudo de livros pedagógicos, PCN e PCN da EJA e textos produzidos a 
partir da dificuldade de usar a matemática formal.Foi aplicado um questionário com situações problemas 
envolvendo o cotidiano do aluno. fg 

 
Resultado 
Apos a analise dos resultados da pesquisa constatamos que a maioria dos resultados se igualam ao dos 
parametros curriculares nacional(PCN)(BRASIL,2002)Porem com diferença somente na idade dos alunos, a nossa 
pesquisa nos surpreendeu pois acreditavamos que a maioria das respostas do teste escrito seria atraves da 
matemática do cotiano e foi ao contrario.Nós concluimos que os alunos da EJA, preferem utilizar os algorimos, do 
que a matematica utilizada no cotidiano. 

 
Conclusão 
Ao decorrer desta pesquisa, nós concluímos que no ensino e aprendizagem da matemática abrange mais do que 
só giz e a lousa. A matemática dever ser apresentada de uma forma clara e ao mesmo tempo lúdica, onde o 
conhecimento dos alunos da EJA deve ser levado para o ensino de matemática na EJA e também do ensino 
regular.A pesquisa feita revela que muitos dos jovens e adultos utilizam a matemática em seu cotidiano, muitos 
revelam que tem dificuldade em matemática e muitos colocam a matemática como a matéria preferida. 

 
 
 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, matematica. 
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O ENCONTRO DA MATEMÁTICA COM A INCLUSÃO SOCIAL 

Andrea Dos Santos Arcanjo Rodrigues; Mariane Domingues Pereira 

 
Introdução  

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), destaca a obrigatoriedade de alunos com 
necessidades educacionais especiais, serem devidamente matriculados em escolas regulares. O que se tornou 
uma realidade presente nas escolas públicas e particulares do Brasil, porém o que se vê são crianças que 
necessitam de atenção especial em seu processo de ensino, sendo matriculadas nas redes regulares de ensino 
público e privado, com professores e demais profissionais despreparados para atender as necessidades 
específicas destes alunos. Através de pesquisas bibliográficas a cerca do tema e com o intuito de atender a 
legislação, e principalmente ao aluno portador de necessidades educacionais especiais, elaboramos um projeto que 
visa auxiliar professores do Ensino Fundamental I, a realizar atividades que favoreçam a compreensão do conteúdo 
da Matemática.Através das pesquisas bibliográficas selecionamos atividades que foram úteis para o trabalho com 
alunos portadores de necessidades especiais auditivas e visuais.Pretendemos estimular os profissionais de ensino 
a trabalhar de uma forma que o aluno se sinta estimulado e motivado, promovendo maior alcance no processo de 
aprendizado, trabalhando com os quatro blocos matemáticos, explorando suas habilidades, promovendo 
oportunidades igualitárias de aprendizagem a todas as pessoas, preparando o portador de necessidades especiais 
auditivas e visuais para o mercado de trabalho, proporcionando aos portadores de necessidades especiais 
auditivas e visuais as mesmas condições de aprendizagem e socializando-os nas relações profissionais e pessoais. 
 

 
Metodologia 
Realizamos estudos em livros, revistas e sites que abordavam diretamente o tema inclusão, desfrutamos de nossas 
experiências em sala de aula que também foi o ponto principal de início da pesquisa, com a finalidade de saber 
qual a metodologia adotada para o ensino da Matemática com alunos portadores de necessidades especiais 
auditivas e visuais, participamos de festivais que abordaram o tema inclusão social, seguidas de debate sobre 
alunos portadores de necessidades especiais visuais e auditivas.A inclusão é mais do que um ato, teoricamente 
correto, tudo que se possa fazer a favor da aprendizagem é bem vindo e ganha importância maior nos novos 
tempos da escola inclusiva.  Contudo o professor deve entender as dificuldades dos estudantes com limitações de 
raciocínio e desenvolver formas criativas para auxiliá-los, diversificar recursos é uma maneira de torná-las mais 
acessíveis a todas as crianças, tenham elas necessidades educacionais especiais ou não, desse modo 
disponibilizamos através de um trabalho conclusivo que é normal ser diferente. No desenvolvimento deste trabalho, 
pudemos perceber como é importante que o futuro professor de matemática tenha contato com as diferentes 
realidades. As mediações feitas através de materiais adaptados, concretos e de jogos matemáticos permitiram que 
os alunos, sujeitos das pesquisas, a partir dos conceitos espontâneos que traziam, elaborassem os científicos. Este 
é o caminho a seguir: Apesar das evidentes dificuldades, os desafios são claros mais nosso propósito é endossar 
nosso trabalho diário com métodos e instrumentos que estimulem a todos eles, é ajudá-los propor atividades que 
eles sejam capazes de entender e a cada gesto de esforço os encorajar a resolver e assim que eles possam 
avançar em função de suas possibilidades que todos possam sentir êxito na aprendizagem e assim novos avanços 
virão a eles e as nossas direções. Ao encontrar alunos diferentes em sala de aula, seja capaz de ensinar, pois o 
mesmo tem o dom de aprender, assim provar a capacidade do ser humano, e que não são as necessidades 
especiais que delimitam as disposições. Com este projeto pretendemos contribuir para a existência de uma escola 
cada vez mais inclusiva e que saiba responder cada vez melhor a todos os tipos de alunos, o que é o mesmo que 
dizer responder à diversidade. 

 
 
Palavras-chave: Inclusão social. 
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PIBID – CONSTRUINDO CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

Patricia Brasil; Suely De Fátima Ferreira 

  
 

Introdução 
Um dos importantes aspectos considerados quando se discute a melhoria da aprendizagem é a formação docente, 
o mau desempenho na área da Matemática sugere a necessidade de uma atenção especial ao ensino desta 
disciplina. Nosso foco é investigar como esta vem sendo trabalhada e como lidar com esta situação de uma forma 
lúdica, tanto introduzindo jogos, matérias didáticos, até mesmo o uso de tecnologias.   Fazemos parte do projeto 
PIBID¹ (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), atuando na rede pública estadual de SP, onde 
temos contato com os alunos o que nos.permite conhecer a realidade do ensino público, e assim preparar-nos para 
uma formação profissional sólida e com novas experiências, mostrar a importância da pesquisa e da formação 
continuada dos professores e como essa postura de professor-pesquisador reflete diretamente na sala de aula.  
 
Objetivo 
O projeto tem como objetivo a capacitação de professores, na busca de uma formação mais qualificada, além de 
intervir na educação, e como está pode vir a ser trabalhada com o lúdico. 

 
Metodologia 
Realizados intervenções, na qual, selecionamos jogos matemáticos para trabalhar dentro da sala de aula, como: 
Quebra-Cabeça triangular, para trabalhar com as operações de multiplicação e a divisão, Matix, um jogo focado nas 
operações adição e subtração, Tangram, utilizado para trabalhar com frações, além de destacar as figuras 
geométricas, dentre muitos outros, acreditamos que quando envolvemos materiais concretos para trabalhar com 
determinado conteúdo, o aluno torna os conceitos mais significativos. Além de materiais concretos, temos os 
recursos tecnológicos, como softwares e jogos matemáticos disponíveis na internet, tal foi uma intervenção 
aplicada neste semestre, envolvendo frações, em um jogo disponível na internet, essa forma dinâmica na sala de 
aula age como fator de superação das dificuldades apresentadas pelos alunos, com a ajuda do Professor regente e 
das oficinas que vem sendo realizadas pelo professor orientador do projeto, procuramos focar as principais 
deficiências demonstradas por esses alunos. Há uma ampla recomendação do uso de jogos, na qual percebemos a 
sua importância no ensino-aprendizagem de matemática como um instrumento de ensino, e vale a pena ressaltar 
que sem o papel questionador do professor a utilização de recursos lúdicos se torna ineficaz, pois os jogos atuam 
como um processo investigativo, cabendo ao professor questionar e provocar nos alunos o gosto pela pesquisa, 
pois, se queremos que a educação forme o homem, devemos desenvolver todas as potencialidades latentes na 
criança, e toda criança é questionadora e investigativa só assim podemos formar indivíduos autônomos, para 
Piaget todo o pensamento se origina na ação, e para se conhecer a gênese das operações intelectuais é 
imprescindível a observação da experiência do sujeito com o objeto. 

 
Resultado 
Através das nossas intervenções, percebemos o contato que os alunos mantiveram com o lúdico, e o quando isso 
desenvolveu o seu raciocínio lógico, explorando o cálculo mental, e a busca de novos recursos tecnológicos para 
construir o seu conhecimento matemático. 

 
Conclusão 
Consequentemente, nós bolsistas, através destas intervenções e da vivência com o ensino, aprimoramos a nossa 
prática pedagógica e adquirimos experiências para nossa formação. 
 
Palavras-chave: Ensino da Matemática. Formação de Professores.  Materiais lúdicos. 
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TRIGONOMETRIA: FUNÇÃO SENO E COSSENO NO CICLO TRIGONOMETRICO 

Ecia Batista Da Silva 

         
 

Introdução 
A Trigonometria é um dos ramos mais antigos da matemática, surgiu para medir ângulos e distâncias inacessíveis 
como o raio da terra. As primeiras noções apareceram no Egito e na Babilônia. No Egito aparecem nas construções 
das pirâmides, para manter a inclinação, usava-se a razão entre o afastamento horizontal e vertical. A trigonometria 
possui muitas aplicações. A partir do triângulo podemos calcular a área de um terreno, altura de um prédio. É usada 
também para resolver problemas na física e na engenharia. As funções seno e cosseno são fundamentais para as 
teorias das funções periódicas que descrevem as ondas sonoras e luminosas. Segundo os PCNEMs, os alunos 
devem desenvolver habilidades e competências analisando as aplicações. A esse aluno devem ser assegurados 
aspectos importantes das funções trigonométricas e da análise de seus gráficos para uma aprendizagem 
significativa. 

 
Objetivo 
Nossos objetivos foram: facilitar o aprendizado das funções trigonométricas seno e cosseno através de atividades 
utilizando o círculo trigonométrico e a construção de gráficos através da visualização do software livre da USP com 
suas aplicações e apresentar a trigonometria para o aluno do 2ª ano do ensino médio despertando o seu interesse 
através da história da trigonometria e estabelecer razões as trigonométricas. 

 
Metodologia 
Para iniciarmos a nossa pesquisa, buscamos trabalhos de pesquisa sobre o tema. Analisamos alguns livros 
didáticos do Ensino Médio que abordam o tema, e percebemos que apresentam muitos exercícios de fixação com 
fórmulas e regras prontas, sem contextualização. Organizamos uma seqüência de atividades para alunos do 
segundo ano do Ensino Médio, sobre função seno e cosseno no ciclo trigonométrico, construção de seus gráficos 
com a ajuda de um software livre da USP e suas aplicações no cotidiano. Elaboramos uma apresentação, em 
Power point sobre a história e aplicações da trigonometria. 

 
Resultado 
As atividades foram desenvolvidas por alunos do segundo ano A do Ensino Médio, de uma escola pública de são 
Paulo. A apresentação despertou a curiosidade deles que, nem imaginavam que um conteúdo tão abstrato teria 
surgido em problemas de medidas da astronomia e motivou a sua participar nas atividades com o ciclo 
trigonométrico em duas unidades grau e radiano. A apresentação do software que mostra os valores seno e 
cosseno no ciclo e constrói o gráfico das funções simultaneamente, esclareceu que, a imagem dessas funções é [-
1,1] e que os valores apresentados no ciclo para os eixos, os valores do eixo x e o eixo y corresponde ao eixo dos 
senos ou cossenos do ciclo. Essa experiência incentivou o estudo e facilitou a compreensão do tema dando-lhe 
significado. 

 
Conclusão 
A trigonometria está sempre se atualizando, tornando uma ferramenta importante na vida cotidiana. Além de ser 
usada para fazer cálculo na astronomia, também é usada nas novas tecnologias, como aparelho celular, 
equipamentos médicos. Essa disciplina é de fundamental importância na formação dos alunos e pose ser explorada 
a partir do cotidiano. Nossa abordagem em sala de aula usando uma proposta diferente e contextualizada através 
da história, o uso do software, despertaram a curiosidade dos alunos e assim, contribuindo para formação de um 
aluno participativo e questionador. Os resultados nos estimularam a utilizar a tecnologia e outras estratégias em 
nossas aulas, Pois, acreditamos que, assim a aprendizagem passa ser mais significativa. Essa pesquisa foi válida 
por termos desenvolvido um conteúdo, sem uso tradicional de giz e lousa tivemos a participação de todos os alunos 
mesmo sabendo que não teria participação na avaliação da disciplina. 
 
 
Palavras-chave: Função seno e cosseno 
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ATUAÇÃO DE NUTRICIONISTAS EM NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE  DA 
FAMÍLIA NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

Caroline Serrano Do Nascimento; Talita Silva Craveiro 

  
 

Introdução 
A inserção do nutricionista na Equipe Saúde Família (ESF) é justificada pela sua formação acadêmica, por ter 
condições de fazer o diagnóstico nutricional e propor orientações necessárias e adequadas aos hábitos familiares e 
culturais. 

 
Objetivo 
Identificar o trabalho o realizado por nutricionistas nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família em Unidades Básicas 
de Saúde na zona sul do município de São Paulo. 

 
Metodologia 
Pesquisa qualitativa, de corte transversal. Uso de  questionário com perguntas fechadas e perguntas abertas, para 
identificar como ocorre a interação dos nutricionistas com os demais profissionais da ESF; para identificar ações de 
promoção da saúde por meio da alimentação (portaria 154 G.M/2008);Verificar fatores limitadores no 
desenvolvimento das atividades das suas ações e para conhecer a satisfação dessas profissionais com o trabalho 
no NASF. Na análise dos dados utilizou-se a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Pesquisa aprovada pelo 
comitê de ética da Secretaria Municipal de Saúde - SP. 

 
Resultado 
Foram entrevistadas quatro nutricionistas, gênero feminino, entre 34 e 43 anos. A análise das entrevistas registrou 
06 (seis) idéias centrais (IC) e produziu 06 (seis) discursos do sujeito coletivo (DSC). As Idéias Centrais a seguir 
representam a síntese dos depoimentos: IC1: A nutricionista tenta atender todas as propostas da portaria; IC2: A 
interação entre os profissionais é ótima; IC3: Os resultados do trabalho são muito bons. IC4: Os resultados das 
ações no NASF ainda são pontuais; IC5: Existem limitações como em todo trabalho que está sendo implantado; 
IC6: A satisfação no trabalho é muito grande. Descreve-se o DSC-6, da questão que avaliou a satisfação das 
nutricionistas quanto ao trabalho que elas realizam: “A satisfação é muito grande em poder ajudar pessoas que 
dependem às vezes somente de um pouco de atenção e carinho. Você percebe que os resultados bons começam a 
aparecer, isso é muito gratificante”. 

 
Conclusão 
Concluímos que as atividades realizadas pelo nutricionista são valorizadas e respeitadas pelos demais profissionais 
da Estratégia da Saúde da Família. Apesar das limitações encontradas para atender a demanda do trabalho, as 
nutricionistas estão satisfeitas com as atividades que elas desenvolvem na atenção básica.  
 
 
 
Palavras-chave: Promoção da saúde, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Atuação do nutricionista. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM NUTRIÇÃO ENTRE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II DE UMA ESCOLA PRIVADA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO. 

Victor Hugo Santos Costa; Thaysa Bastos Mourão 

  
 

Introdução 
A promoção de hábitos e práticas alimentares tem início na infância, com o aleitamento materno, e, no decorrer da 
vida, consolida-se em busca de uma qualidade de vida saudável. Quando o meio ambiente é desfavorável, o 
mesmo poderá propiciar condições que levem ao desenvolvimento de distúrbios alimentares que, uma vez 
instalados, poderão permanecer ao longo da vida.Atualmente, o aumento da prevalência de sobrepeso em graus 
variados na população infantil é observado em diversas partes do mundo e tem repercussões sobre a situação da 
saúde e qualidade de vida das crianças. No Brasil, nota-se a presença de transição nutricional, caracterizada pela 
redução na prevalência dos déficits nutricionais e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade não só na 
população adulta, mas também em crianças e adolescentes.Sendo assim, o controle da obesidade em adultos tem 
se mostrado pouco eficaz, parecendo mais adequado identificar as crianças de risco e procurar fazer a profilaxia do 
distúrbio nutricional. 

 
Objetivo 
Este estudo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento em nutrição entre alunos do Ensino Fundamental II 
de uma Escola Privada da zona sul de São Paulo 

 
Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo, que se caracteriza por gerar informações sobre a prevalência 
de doenças ede outras características da população em um momento particular, o que é muito útil para o 
planejamento de futuras ações de saúde. O estudo foi desenvolvido em uma Escola Privada da zona sul de São 
Paulo e participaram 81 alunos do ensino fundamental II. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
A população estudada compreendeu 81 alunos, com faixa etária entre 10 e 15 anos e média de idade de 12,2 anos 
(DP: 1,42). 

 
Resultado 
Verificou-se o predomínio de 46 meninas, o equivalente a 56,79%, e 35 meninos representando 43,20%. Em 
relação ao nível de conhecimento nutricional, observou-se que 22,22% dos alunos apresentam baixo nível de 
conhecimento sobre nutrição, 65,43% moderado e 12,34% alto segundo o questionário aplicado.Quanto aos 
conhecimentos em aspectos sobre nutrição, 72,83% das crianças responderam corretamente as questões sobre a 
relação entre dieta e o aparecimento de doenças, 44,44% a questão sobre a quantidade de fibras presentes nos 
alimentos, 24,69% a questão sobre alimentos fontes de gorduras e 53,08% a questão sobre a quantidade mínima 
de porções de frutas e hortaliças que deve ser consumida diariamente.Para promover hábitos alimentares mais 
saudáveis, e, consequentemente, diminuir os índices de obesidade, acredita-se que seja importante que as 
pessoas tenham conhecimentos de alimentação e nutrição. Porém, estudos não encontraram diferenças 
significativas entre conhecimentos em nutrição de crianças e adolescentes obesos e eutróficos.Nesse sentido, o 
ambiente escolar deve proporcionar e desenvolver conhecimentos na área da saúde com atividades pedagógicas 
que tenham a finalidade de produzir os respectivos aprendizados.O resultado do presente estudo não ficou muito 
distante dessa realidade, apresentando um quadro de moderado conhecimento em nutrição por 65,43% dos alunos 
em que pontuações totais entre zero e seis (0-6) indicam baixo conhecimento nutricional; entre sete e dez (7-10) 
indicam moderado conhecimento nutricional e acima de dez (10) indicam alto conhecimento nutricional 

 
Conclusão 
Sendo assim, os resultados do presente estudo mostram que os alunos do Ensino Fundamental II apresentam bom 
nível de conhecimento em nutrição. 
 
 
Palavras-chave: Adolescentes, conhecimento em nutrição, excesso de peso. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE MULHERES QUE FREQUENTAM 
HIDROGINÁSTICA  EM UM CENTRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ZONA 

SUL DE SÃO PAULO 

Lia Ferreira De Goes 

  
 

Introdução 
Os hábitos de vida da sociedade atual têm colaborado para mudanças no seu perfil saúde-doença, resultando em 
um aumento considerável de acometimentos causados por doenças crônicas não transmissíveis, que no Brasil, já 
são a principal causa de óbito em adultos. A população brasileira apresenta práticas inadequadas de alimentação 
associadas com a redução da prática de atividade física. Percebe-se que a relação entre atividade física e boa 
alimentação são necessárias para o prolongamento da vida com qualidade. 

 
Objetivo 
Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil nutricional de mulheres adultas e idosas que frequentam 
hidroginástica em um centro de atividades esportivas na zona sul de São Paulo. 

 
Metodologia 
Estudo transversal, descritivo, desenvolvido em um centro de atividades físicas e práticas esportivas na zona sul de 
São Paulo.  Participaram do estudo 32 mulheres, sendo 19 adultas e 13 idosas que frequentam as atividade de 
hidroginástica 2 vezes por semana. Utilizou-se um questionário que avaliou dados demográficos e 
socioeconômicos. O consumo alimentar foi medido por meio da aplicação de um recordatório de 24 horas e o perfil 
corporal foi avaliado pelo índice de massa corporal (IMC).  Para a análise dos dados foram utilizados teste t 
pareado, análise de variância e correlação linear para análise estatística. 

 
Resultado 
A amostra predominante foi na faixa etária adulta e de classe social B, caracterizando classe média. Mulheres 
adultas apresentaram IMC compatível com a faixa de sobrepeso (22%) e as mulheres idosas apresentaram-se com 
IMC compatível com obesidade (22%). O consumo energético das mulheres adultas e idosas foi em média de 
1222,07 kcal/dia, carboidrato de 55,1%, proteína de 17,34% e lipídio 28,17%. Em relação à análise estatística, não 
houve valor de p significativo. Os resultados de sobrepeso encontrados nessa amostra podem estar associados à 
fase do climatério (40 anos), onde ocorre um aumento progressivo de peso. A obesidade é consequência do 
balanço energético positivo e que acarreta repercussões negativas à saúde. No que se refere ao consumo 
alimentar, as mulheres adultas e idosas apresentaram consumo protéico acima do recomendado pelo Guia 
Alimentar para a População Brasileira. Esse dado está de acordo com outros estudos que registram modificações 
no padrão da alimentação urbana brasileira com uma tendência de aumento na participação relativa das gorduras e 
proteínas. 

 
Conclusão 
Considerando que a atividade física associada a uma alimentação adequada em nutrientes são fatores importantes 
para promover e saúde e prevenir agravos crônicos à saúde, é importante que sejam desenvolvidos outros  estudos 
que avaliem o perfil nutricional de mulheres adultas e idosas, praticantes de atividade física. 
 
 
 
Palavras-chave: Avaliação nutricional, atividade física, nutrição humana. 
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EFEITO DA BABOSA E LINHAÇA SOBRE O PESO DO FÍGADO E GORDURA 
VISCERAL EM RATOS DISLIPIDÊMICOS 

Rômulo França; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 

 
 
Introdução 
A Organização Mundial de Saúde, afirma que as doenças de coronarianas e vasculares apresentam uma incidência 
elevada em todo o mundo, tendo como fator de risco as dislipidemias que, isoladamente ou associadas a outros 
fatores como o fumo, obesidade, diabetes, etc. podem avançar com o passar do tempo. Muitas pesquisas têm 
contribuído para o melhor entendimento do mecanismo das dislipidemias, mas ainda há muito a ser descoberto. Por 
exemplo, os eventos por ela desencadeados como infarto do miocárdio, continuam sendo causa de óbitos nas 
sociedades urbanas. Estudos de intervenção têm mostrado que o risco para a doença arterial coronariana pode ser 
reduzido, quando a dislipidemias é controlada pela dieta ou tratamentos medicamentoso que haja a nível sérico. 
Estudos experimentais realizados com ratos demonstraram que estes, quando alimentados com dieta rica em 
colesterol, desenvolviam hipercolesterolemia e lesões ateroscleróticas. A ingestão de dieta contendo altos teores de 
lipídios representa um modelo interessante de se estudar o desenvolvimento de estresse oxidativo em tecidos 
animais e as alterações bioquímicas envolvidas neste processo. 
 
Objetivo 
Avaliar o efeito da babosa e linhaça sobre o peso do fígado e gordura visceral de ratos dislipidêmicos.Comparar o 
efeito do extrato aquoso de Aloe vera sobre o peso do fígado e da gordura visceral de ratos normais e 
dislipidêmicos.Comparar o efeito da semente de linhaça sobre o peso do fígado e da gordura visceral de ratos 
normais e dislipidêmicos. 
 
Metodologia 
Estudo de caráter experimental, utilizando uma abordagem quantitativa,  através de uma análise macroscópica dos 
tecidos: hepático e gordura visceral dos ratos albinos Wistar.Foram utilizados 31 ratos (Rattus norvegicus), machos, 
da linhagem Wistar, pesando aproximadamente 271 g. No início da fase experimental os animais foram pesados e 
distribuídos aleatoriamente em grupos. A dieta padrão foi oferecida por oito dias. Durante o experimento todos 
tiveram livre acesso a água e a dieta (consumo ad libitum). A duração total do período experimental foi de oito 
semanas. 
 
Resultado 
Após 8 semanas grupo RN, ração padrão, o peso era 14,9 ± 1,1 g (n=5); do grupo HL que recebeu ração 
hiperlipídica pesava 20,2 ± 3,5 g n=5) um aumento de 36% em relação ao RN. Os grupos tratados todos tiveram 
diminuição do peso da gordura visceral em relação ao grupo com ração hiperlipídica sendo que a porcentagem de 
queda foi 25% (15,1 ± 1,6 n=5) para o grupo HLL que recebeu ração hiperlipídica + Linhaça; 27% (14,7 ± 2,1 n=5) 
para o grupo HLB que recebeu ração Hiperlipídica + Babosa; 22% (15,8 ± 2,2 n=5) o grupo HLS que recebeu ração 
Hiperlipídica + Sinvastatina e 22% (15,7 ± 1,6 n=5) para o grupo HLRN que parou de usar ração hiperlipídica e 
voltou a usar ração padrão. Nenhum grupo foi estatisticamente significativo. Este esquema foi seguido durante as 
quatro semanas seguintes. Após oito semanas o grupo HL apresentou um aumento de peso corporal, de gordura 
visceral de peso do fígado de 9,2%, 36% e 11% respectivamente em relação ao grupo RN. Comparando os 
diferentes grupos com o grupo HL tivemos que no peso corporal os grupos HLL e HLRN apresentaram leve 
aumento enquanto HLB e HLS tiveram uma diminuição. O peso da gordura visceral diminuiu em todos os grupos já 
o peso do fígado só aumentou no grupo HLRN. 

 
Conclusão 
A partir desses resultados, pode-se concluir que, utilizando-se a metodologia empregada neste estudo não houve 
nenhuma alteração significativa no peso da gordura visceral e também no peso do fígado dos ratos com o uso da 
babosa e linhaça sendo necessários mais estudos com um maior número de ratos para comprovar o verdadeiro 
efeito da linhaça e babosa no que diz respeito ao peso da gordura visceral e fígado. 
 
 
 
Palavras-chave: Gordura visceral, Ratos dislipidêmicos, Babosa e Linhaça. 
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EFEITOS DA SEMENTE DE LINHAÇA SOBRE O PESO E OS NÍVEIS LIPÍDICOS 
SANGUÍNEOS DE RATOS SUBMETIDOS Á UMA DIETA HIPERLIPÍDICA 

Bruna Daniela Figueiró Teixeira; Jeane Jensen Santos;  
Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 

 
         
 

Introdução 
No Brasil e no mundo ocidental, as doenças cardiovasculares são as principais causas dos elevados índices de 
morbidade e mortalidade. Estudos clínicos demonstraram que a redução do colesterol sanguíneo é uma 
intervenção muito eficaz para a diminuição destes índices. Esses estudos motivaram uma evolução nas 
recomendações dos ácidos graxos, respeitando uma proporção adequada na dieta, diminuindo assim a prevalência 
das doenças cardiovasculares. A intervenção nutricional deve ser a primeira medida não - farmacológica a ser 
adotada na prevenção primária ou secundária das doenças cardiovasculares (DCV). Adequar o conteúdo 
energético da alimentação é fundamental para a redução e o controle do peso corporal. Alimentos funcionais fazem 
parte de uma nova concepção de alimentos e devem ser consumidos como parte da dieta e produzir benefícios 
específicos à saúde, tais como a redução do risco de diversas doenças e a manutenção do bem-estar físico e 
mental. A linhaça é reconhecidamente um alimento funcional, ou seja, além de conter nutrientes, também apresenta 
substâncias bioativas, capazes de prevenir o surgimento de problemas de saúde e tratar desarmonias já instaladas. 
A linhaça (Linun usitatissinum) é uma semente de cor escura brilhante composta por ácidos graxos &#969;-3 ( 
&#945;-linolênico, eicosapentaenóico e docosaexaenóico) e  &#969;-6 (linoléico e aracdônico), onde 57% do seu 
conteúdo é composto por ácido graxo  &#969;-3, um ácido &#945;-linolênico que é essencial para o funcionamento 
normal das células. Os &#969;-3 e  &#969;-6 não podem ser fabricados pelo organismo, sendo assim precisam ser 
obtidos através dos alimentos, são os chamados ácidos graxos essenciais. Também é composta por minerais, 
vitaminas e fibras, conhecidas como lignanas. A lignana da linhaça é uma fibra solúvel que ajuda a limpar o 
aparelho digestivo, atuando na constipação e liberando toxinas e gorduras. 

 
Objetivo 
Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da semente de linhaça na diminuição do peso e níveis lipídicos 
sanguíneos de ratos submetidos à dieta hiperlipídica. 

 
Metodologia 
Ratos Wistar, machos foram divididos inicialmente em dois grupos, RN (Ração normal, n=5) e HL (Ração 
Hiperlipídica, n=21) durante quatro semanas até a indução da hiperlipidemia. Após esse período o grupo RN 
continuou com sua ração normal e o grupo HL foi dividido em quatro grupos: HL (n=6), HLL (HL + Linhaça 9,5 
g/Kg/dia, n=5), HLS (HL + Sinvastatina 5,0 mg/Kg/dia v.o., n=5) e HLRN (troca HL por RN, n=5). Este esquema foi 
seguido durante as quatro semanas seguintes. 

 
Resultado 
Após oito semanas o grupo HL apresentou aumento de: peso 9,2%, evolução de massa corporal (EMC) 29% (p < 
0,01) e colesterol 6,6% em relação ao grupo RN. O grupo HLL apresentou aumento de peso 1,6% e de EMC 20% e 
diminuição de colesterol 5,2%; o grupo HLS apresentou diminuição de peso 7,1% e de EMC 58% (p < 0,05) e 
aumento de colesterol de 2,1% já o grupo HLRN apresentou aumento de peso 1,8% e de EMC de 7% e diminuição 
de colesterol 3,1%, em relação ao grupo HL. 

 
Conclusão 
Nossos resultados mostram que, a farinha de linhaça foi capaz de diminuir os níveis de colesterol plasmático de 
ratos dislipidêmicos. E que existe a necessidade de maior dedicação à pesquisa e investigação das propriedades 
da linhaça. 

 
 
Palavras-chave: Semente linhaça, Sinvastatina, Dislipidemia, Ratos. 
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EFEITOS DO EXTRATO AQUOSO DE ALOE VERA NO PESO E NÍVEIS LIPÍDICOS 
SANGUÍNEOS DE RATOS SUBMETIDOS A UMA DIETA HIPERLIPÍDICA 

Denize Demartini; Arlete Luciana Sambango 

 
 
 

Introdução 
As dislipidemias são causas fundamentais de doenças cardiovasculares coronarianas, hipertensão, obesidade e 
diabetes mellitus, que formam um conjunto de morbidades geralmente associadas entre si. O uso de plantas 
medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens muito antigas e a validação de plantas 
medicinais constitui uma estratégia alternativa na procura de novos agentes terapêuticos.  

 
Objetivo 
Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do extrato aquoso de Aloe vera na diminuição do peso e dos 
níveis lipídicos sanguíneos de ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica. 

 
Metodologia 
A amostra foi selecionada aleatoriamente sendo composta por 26 Ratos Wistar, machos. O experimento foi 
realizado nos laboratórios de fisiologia humana, técnica dietética e de bioquímica do Centro Universitário Adventista 
de São Paulo. Os animais foram separados inicialmente em dois grupos, RN (Ração normal, n=5) e HL (Ração 
Hiperlipídica, n=21) durante quatro semanas até a indução da hiperlipidemia. Após esse período o grupo RN 
continuou com sua ração normal e o grupo HL foi dividido em quatro grupos: HL (n=6), HLB (HL + Babosa 1,25 
g/Kg/dia, n=5), HLS (HL + Sinvastatina 5,0 mg/Kg/dia v.o., n=5) e HLRN (troca HL por RN, n=5). Este esquema foi 
seguido durante as quatro semanas seguintes. A ração hiperlipídica era preparada semanalmente, na quantidade 
de 4 kg por semana. E a ração comercial era moída em moedor manual e então misturada com os ovos e a banha 
em temperatura ambiente e misturada manualmente. A massa era modelada em forma de pellets.Para o preparo da 
mucilagem da Aloe vera coletou-se as folhas antes do sol nascer e deixou sair o exsudato amargo durante 24 h, 
tirou-se as cascas, pesou-se 400g das mesmas e acrescentou 400 ml de água, foi liquidificado e separados em 
tubos de ensaio de 8ml e em seguida congelado. 

 
Resultado 
Após oito semanas o grupo HL apresentou um aumento de peso de 9,2%, a porcentagem de evolução de massa 
corporal (EMC) aumentou em 29% (p < 0,01) e o colesterol aumentou 6,6% em relação ao grupo RN. O grupo HLB 
apresentou diminuição de peso de 4,5%, um aumento de EMC de 32% e diminuição de colesterol de 8,2%; o grupo 
HLS apresentou diminuição de peso de 7,1%, uma diminuição de EMC de 58% (p < 0,05), e aumento de colesterol 
de 2,1% já o grupo HLRN apresentou aumento de peso de 1,8%, um aumento de EMC de 7% e diminuição de 
colesterol de 3,1% em relação ao grupo HL. 

 
Conclusão 
Nossos resultados sugerem que a utilização do extrato aquoso de Aloe vera é eficaz na redução do peso e dos 
níveis de colesterol sanguíneos em ratos dislipidêmicos. 
 
 
Palavras-chave: Aloe vera, Nutrição Experimental, Dislipidemia, Ratos. 
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE PREPARAÇÕES OVO-LACTO-
VEGETARIANAS 

Vânia Alexandre Dos Santos; Amanda De Sousa Nobre 

  
 

Introdução 
Atualmente a adesão ao vegetarianismo têm sido crescente e cada vez mais alimentos destinados a esse público 
são encontrados no comércio. Quando as dietas vegetarianas, inclusive veganas, estão apropriadamente 
planejadas, são saudáveis, adequadas em termos nutricionais e apresentam benefícios para a saúde na prevenção 
e no tratamento de determinadas doenças. É imprescindível que o nutricionista esteja preparado para desenvolver 
novas preparações que agradem esses consumidores. 

 
Objetivo 
Desenvolver e testar a aceitabilidade de preparações, analisando a viabilidade de sua implantação em um 
restaurante ovo-lacto-vegetariano, a partir da correlação do índice de aceitabilidade, valor nutricional e custo de 
cada preparação. 

 
Metodologia 
Pesquisa realizada em um restaurante de um centro universitário da zona sul de São Paulo, que serve diariamente 
em média 1500 refeições ovo-lacto-vegetarianas, para alunos, funcionários e professores da instituição. Foram 
desenvolvidas, padronizadas e submetidas à análise sensorial 7 preparações sem utilização de produtos cárneos. 
Atendendo critérios estabelecidos pela nutricionista do restaurante, selecionaram-se as seguintes preparações: 
torta suíça de queijos e ervilhas, almôndegas vegetarianas, suflê de batata doce, picadinho nutritivo, purê de forno, 
bolinho de soja e ricota e quibe com vegetais. Para cada preparação foram selecionados 50 provadores que 
julgaram a preparação em relação ao sabor, utilizando a escala hedônica de 9 pontos. Através das notas atribuídas 
pelos provadores, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das preparações, sendo classificadas como aceitas as 
que obtiveram o IA superior a 70%. O valor nutricional foi calculado com base na quantidade de cada ingrediente 
das preparações, utilizando tabelas de composição de alimentos e o custo foi baseado na média dos preços dos 
ingredientes em 3 supermercados da região. Para analisar a viabilidade de implantação das preparações na UAN 
foram correlacionados os seguintes parâmetros: índice de aceitabilidade, valor nutricional e custo de 100g de cada 
preparação. 

 
Resultados 
A maioria das preparações (85,7%, 6/7) foram bem aceitas pelos provadores, pois obtiveram índice de 
aceitabilidade superior a 70%, destacando-se os elevados IA do purê de forno (95,78%) e do bolinho de soja 
(91,11%), sendo que em razão do baixo IA (58,67%) apenas o suflê de batata doce foi classificada como não aceita 
pelos provadores. O valor nutricional da porção de 100g de cada preparação variou de 268,61kcal a 108,41kcal, 
destacando duas preparações: as almôndegas vegetarianas com elevado teor de calorias e lipídios e o quibe com 
vegetais que obteve os menores valores de calorias e de lipídios. Os custos variaram entre R$0,64 a R$0,24 a 
porção de 100g, salientando que as preparações que obtiveram os menores custos, o suflê de batata doce (R$ 
0,43) e o purê de forno (R$0,24), foram elaboradas à base de vegetais, que são ingredientes de menores preços de 
aquisição. Ao analisar conjuntamente os parâmetros de cada preparação, verificou-se que o purê de forno é a 
melhor opção a ser implantada na UAN, pois obteve o melhor índice de aceitabilidade, o menor custo e baixo valor 
calórico em relação às demais. Assim, o índice de aceitabilidade, valor nutricional e custo das preparações, tornam-
se parâmetros imprescindíveis para o nutricionista no momento de analisar a viabilidade de implantação de novas 
preparações na unidade. 

 
Conclusão 
Dentre as preparações elaboradas, 6 foram consideradas aplicáveis, a partir da análise considerada, ficando a 
critério do nutricionista a implantação destas na UAN em questão.  
 
 
 
Palavras-chave: vegetarianismo; análise sensorial; padronização de receitas. 
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FARINHA DE BANANA: APLICAÇÃO NA TÉCNICA DIETÉTICA E TESTE DE 
ACEITAÇÃO 

Marcia Maria Alves Silva; Leslie Andrews Portes 

  

Introdução 
A banana é a fruta mais produzida no mundo e uma das mais consumidas. Sua apresentação em forma de farinha 
tem sido uma opção na culinária brasileira. O amido resistente presente na farinha de banana verde exerce 
importante papel fisiológico, diminuindo a absorção de gorduras e glicose, facilitando o trânsito intestinal e 
beneficiando a flora do mesmo. A liofilização da banana para confecção da farinha torna o produto final claro e 
solúvel, preservando suas características nutritivas. 

 
Objetivo 
Este trabalho teve os seguintes objetivos: adaptar preparações, substituindo a farinha de banana desidratada por 
farinha de banana liofilizada e avaliar sensorialmente todas as preparações. 

 
Metodologia 
Foram adaptadas sete preparações (bolo de cenoura, bolo com calda de ameixa, torta salgada, bolo de banana 
verde, pizza com farinha de banana, pudim de microondas e bolo de cenoura com farinha de banana verde). Os 
testes partiram das receitas originais, adequando quantidades, incluindo ou excluindo ingredientes e modificando 
formas de preparo. A ficha técnica de preparação foi empregada na adaptação das preparações. Ao todo, foram 
realizados 23 experimentos, até obter as formulações analisadas sensorialmente por 53 provadores de ambos os 
sexos, com idade superior a 18 anos. Foi aplicado o teste de aceitação pelo consumidor utilizando a escala de 
atitude (FACT). Os participantes também responderam um questionário para caracterização dos consumidores 
quanto a idade, sexo, grau de instrução e frequência de consumo das preparações avaliadas. Aspectos éticos 
foram considerados. O trabalho foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do UNASP-SP. Os 
provadores receberam informações sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Conforme o comportamento das variáveis foi usado o teste de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para comparações 
estatísticas entre as mesmas. O nível de significância estabelecido foi p < 0,05. 

 
Resultado 
Observou-se que em todas as receitas a utilização de claras em neve promoveu uma textura macia. Houve 
necessidade de peneirar a farinha, pois esta apresentava grânulos que produziam sensação de areia na boca. 
Cinco preparações obtiveram média superior a 70% de aceitação: torta salgada com 75%, bolo de banana verde e 
bolo com calda de ameixa com 73%, pudim de micro-ondas com 70%, sendo destaque para a pizza com farinha de 
banana que apresentou 84% de aceitação. O bolo de cenoura obteve 69% de aceitação. Já bolo de cenoura com 
farinha de banana verde foi o produto que obteve menor aceitação (57%). Quando foram realizadas comparações 
entre gêneros, faixa etária (18 a 30 anos, 31 a 50 anos e mais de 50 anos) e entre níveis educacionais (básico 
versus superior), verificou-se que os homens apreciaram mais o bolo de farinha de banana verde do que as 
mulheres. A aceitabilidade foi semelhante entre as diferentes faixas etárias, e o bolo de cenoura com farinha de 
banana verde e a pizza com farinha de banana exibiram escores significativamente maiores em relação ao nível 
superior. Os demais escores de aceitabilidade não diferiram significativamente entre os grupos. As queixas 
predominantes foram em relação à aparência e alguns provadores relataram estarem secas algumas preparações, 
como bolo de cenoura, bolo com calda de ameixa e bolo de cenoura com farinha de banana vede.  Os provadores 
referiram consumir preparações como torta salgada, pizza e pudim ocasionalmente ou nunca. Entretanto, no teste 
de aceitação, relataram que comeriam tais preparações frequentemente ou sempre. 

 
Conclusão 
Conclui-se que o emprego de farinha de banana é viável para a elaboração de preparações culinárias 
sensorialmente aceitáveis, com a vantagem de incrementar o seu valor nutritivo e funcional. Este ingrediente pode 
ser recomendado no preparo de alimentos alternativos em relação aos alimentos tradicionais, especialmente 
aqueles direcionados para públicos como celíacos, diabéticos e obesos. 
 
Palavras-chave: farinha de banana, técnica dietética, análise sensorial. 
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OFICINA CULINÁRIA COM ALIMENTOS FUNCIONAIS: UMA ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Laís Oliveira Rodrigues; Franciele Nicolau Lenz    
 

 
Introdução 
O modo de vida vigente, no qual predominam a falta de tempo e o constante “corre-corre”, leva as pessoas 
adotarem uma alimentação em que se prioriza o uso de alimentos excessivamente refinados, tornando cada vez 
mais difícil retornar a um estilo de vida saudável, no qual os alimentos naturais ocupem seu devido lugar. Os 
alimentos funcionais apresentam propriedades benéficas à saúde, são consumidos em dietas convencionais, e 
demonstram capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra doenças como 
hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, e coronariopatias. 

 
Objetivo 
Este trabalho teve com objetivo estimular a utilização dos alimentos funcionais e promover a criatividade na 
elaboração de receitas. 

 
Metodologia 
O presente estudo foi realizado no Laboratório de Técnica Dietética de um Centro Universitário, com a participação 
de 25 pessoas, praticantes de caminhada de um centro de atividades desportivas. Participaram 23 mulheres e 02 
homens, entre 34 a 68 anos. A estratégia constou de uma palestra de 40 minutos, esclarecendo as propriedades 
dos compostos bioativos e as principais funções dos alimentos funcionais. A coleta de dados sobre o consumo 
alimentar dos alimentos funcionais na alimentação desta população foi medida através do preenchimento de um 
Quadro de Frequência Alimentar contendo alguns exemplos de alimentos funcionais. Foram desenvolvidas  pelos 
participantes da oficina culinária 7 receitas,  arroz integral colorido, xadrez de carne de soja, salada de grão-de-
bico, salada multicor, molho de iogurte, creme de papaia, bolo de banana com aveia e suco de abacaxi com 
morango. 

 
Resultado 
Após o término do desenvolvimento das receitas, as preparações foram expostas nas bancadas, para que todos 
observassem o resultado obtido, neste momento de degustação comentários e elogios foram expressos pelo grupo, 
demonstrando ótima aceitação das preparações. Para o teste de aceitabilidade utilizou-se a escala hedônica facial 
de 5 pontos, variando gradativamente de adorei a detestei. A análise dos dados identificou que a preparação com 
maior grau de aceitabilidade foi o creme de papaia, 14 adoraram e 5 gostaram. Cada participante recebeu um 
impresso com as receitas executadas no encontro e uma tabela informativa referente as principais funções dos 
alimentos funcionais. 

 
Conclusão 
O trabalho desenvolvido mostrou-se eficiente, pois a prática culinária proporcionou aos participantes oportunidade 
de aprendizado, criatividade e estímulo para o consumo dos alimentos funcionais. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação humana; educação nutricional; oficina culinária. 
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OFICINA CULINÁRIA DE RECEITAS VEGETARIANAS COM BAIXO TEOR DE 
AÇÚCARES SIMPLES E GORDURA SATURADA 

Andressa De Oliveira Santos; Randolfo Raiff De Oliveira Aires; Odete Santelle; Marcia 
Maria Hernandes De Abreu De Oliveira Salgueiro 

 
 

 
Introdução 
A dieta vegetariana difere da dieta onívora em as¬pectos que vão além da simples supressão de produtos cárneos, 
definida como aquela que não inclui carne, peixes e frutos do mar e essa dieta quando apropriadamente 
planejadas, são saudáveis e adequadas em termos nutri¬cionais para todas as fases da vida. As muitas razões que 
levam os indivíduos a ado¬tarem a dieta vegetariana estão relacionadas à saúde, à ética,  aos direitos dos animais, 
ao meio ambiente, à fome, à economia e à religião. Os vegetarianos fazem um consumo elevado de vegetais como: 
frutas, cereais, hortaliças, leguminosas e oleaginosas, além de sua dieta conter menor quantidade de gordura 
saturada e, relativamente, maior quantidade de gordura insaturada, carboidratos e fibras. A oficina culinária é um 
instrumento para a elaboração de práticas de promoção da saúde sendo possível proporcionar uma experiência de 
vivência e reflexão sobre as relações entre alimentação, cultura e saúde. 

 
Objetivo 
Este estudo tem  por objetivo testar a aceitação de receitas vegetarianas com baixo teor de açúcares simples e 
gordura saturada entre graduandos de um Centro Universitário da zona sul de São Paulo. 

 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de intervenção, que permite verificar o efeito de uma ação educativa entre os indivíduos 
estudados. Participaram do estudo graduandos deste Centro Universitário. Foram programados 3 encontros para o 
desenvolvimento da oficina culinária vegetariana. Participaram 13 alunos no primeiro encontro, 9 no segundo 
encontro e no terceiro. Foram testadas 4 receitas em cada encontro entre doces , salgadas e sucos nutritivos. As 
preparações foram realizadas pelos graduandos e também pelos pesquisadores e conforme as receitas eram  
preparadas, foram ressaltados os nutrientes e as técnicas de como melhorar tanto o valor nutritivo como a 
apresentação da preparação. A avaliação sensorial foi feita por meio da escala hedônica de intenção de consumo 
com sete pontos, onde 7 pontos significa  comeria sempre, 6 comeria muito frequente, 5 comeria frequentemente, 4 
comeria ocasionalmente, 3 comeria  raramente,  2 comeria muito raramente e 1 nunca comeria. 

 
Resultado 
Das preparações testadas a maioria obteve como intenção de consumo o comeria sempre, muito frequentemente e 
frequentemente. Nenhuma preparação testada teve como intenção de consumo o muito raramente e o nunca 
comeria.  A dieta vegetariana, se bem planejada, pode ser suficiente para os indivíduos, ao longo de toda a vida e 
em todas as situações, um regime alimentar adequado, por definição, impede que as deficiências de nutrientes pelo 
fornecimento de energia suficiente para o crescimento humano e para a reprodução. Uma dieta equilibrada, além 
disso, promove a saúde e longevidade, reduzindo o risco de várias doenças.  A crença geral era que a carne era a 
única fonte de proteínas, mas sabemos que a necessidade do nosso corpo é de aminoácidos, e não da proteína em 
si, então devem chegar ao sistema digestório os aminoácidos essenciais, em quantidades suficientes e em 
proporção equilibrada. Os antioxidantes, presentes em abundância em alimentos vegetais, têm sido observados na 
prevenção de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Essas propriedades têm sido verificadas por 

milhares de substâncias presentes principalmente em frutas, verduras e outros alimentos de origem vegetal. 
 
Conclusão 
Conclui-se que todas as receitas vegetarianas com baixo teor de açúcares simples e gordura saturada tiveram  boa 
aceitação pelos graduandos. Além disso, os graduandos  relataram  não sentir falta de alimentos de origem animal 
nas receitas testadas. 
 
Palavras-chave: Oficina culinária, vegetarianismo, escala hedônica. 
 

 
 
 
 
 

 



 
XIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 164 

OFICINA CULINÁRIA: UMA FORMA DE ENSINAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Miriam Picanço De Oliveira; Laodicéia Da Motta Goulart; Odette Santelle 

 
 

Introdução 
A proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, da 
Organização Mundial da Saúde, sugere a formulação e implementação de linhas de ação efetivas para reduzir 
substancialmente as mortes e doenças em todo o mundo. O sedentarismo e a alimentação não-saudável, o 
consumo de álcool, tabaco e outras drogas, o ritmo da vida cotidiana, são condicionantes diretamente relacionados 
à produção das chamadas doenças modernas. A resolução ou redução de riscos associados aos problemas 
alimentares e nutricionais ampara-se na promoção de modos de vida saudáveis e na identificação de ações e 
estratégias que apóiem as pessoas a serem capazes de cuidar de si, de sua família e de sua comunidade de forma 
consciente e participativa. A oficina culinária é uma dessas promoções e tem por objetivo dar oportunidade do 
sujeito vivenciar na prática a teoria de uma reeducação alimentar, onde os participantes podem ver que uma 
alimentação mais natural e saudável não é difícil de ser feita e é também saborosa desde que preparada com 
qualidade.  
 

Objetivo 
Realizar uma oficina culinária para o incentivo de uma alimentação mais saudável, com o desenvolvimento de 
preparações de baixas calorias, ricas em fibras, vitaminas e minerais para um grupo de sujeitos adultos, 
participantes de um grupo de caminhadas de um Centro de Atividades Esportivas. 

 
Metodologia 
Este trabalho descreve um relato de experiência de uma oficina culinária desenvolvida no estágio supervisionado 
em nutrição em saúde coletiva. A intervenção educativa em nutrição foi relizada no Laboratório de Técnica Dietética 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo, com duração de quatro horas, onde compareceram 12 
participantes, 10 do sexo feminino e dois do sexo masculino, divididos em cinco grupos que desenvolveram sete 
preparações: Quibe de Soja; Arroz Integral Primavera; Bolo de Fibras; Suco Refrescante de Abacaxi com Capim 
Cidreira; Mousse de Morango; Salada Verde; Molho de Maracujá.Depois de prontas as receitas, os pratos foram 
dispostos em uma bancada para que todos pudessem observar e degustar as preparações expressando sua 
avaliação sobre cada receita. Utilizou-se uma  escala hedônica facial seguindo uma escala de pontuação 
previamente estabelecida que varia com base nos termos adorei, valendo 5 pontos até o detestei, valendo 1 ponto. 

 
Resultado 
As preparações que tiveram melhor aceitação foram: o suco refrescante de abacaxi com capim cidreira, o arroz 
integral primavera e o quibe de soja, pois os 12 participantes adoraram. Em segundo lugar na aceitação ficaram o 
mousse de morango e o bolo de fibras com 11 participantes que adoraram e um gostou, talvez por serem 
preparações incomuns ao paladar. Em terceiro lugar ficou a salada verde e o molho de maracujá, com nove 
participantes que adoraram, dois que gostaram e um que se mostrou indiferente. 

 
Conclusão 
Esta ação educativa proporcionou aos participantes aprendizado, motivação e estimulo para hábitos alimentares 
mais saudáveis. Estimulou o desenvolvimento de habilidades culinárias e buscou uma avaliação de como cada 
participante está escolhendo seus alimentos. 
 
Palavras-chave: alimentação saudável; educação nutricional; oficina culinária. 
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PERFIL NUTRICIONAL E SOCIODEMOGRÁFICO DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO 
DE ITAPECERICA DA SERRA, SP 

Camila Rodrigues Pires; Kauana Nunes Peggau; Márcia Maria Hernandes De Abreu De Oliveira 
Salgueiro 

 
 

 
Introdução 
A avaliação nutricional é importante, pois é a medida que melhor define a saúde baseado no estado nutricional da 
criança. Ao avaliar o estado nutricional, o profissional de saúde tem à sua disposição, diferentes técnicas e 
instrumentos para serem aplicados. A antropométria investiga as variações nas dimensões físicas e na composição 
geral do corpo humano. Trata-se de um dos indicadores duplamente indiretos do estado nutricional, sendo o peso e 
a estatura as medidas mais utilizadas na avaliação antropométrica, pois fornecem de maneira rápida e não 
invasiva, estimativas a “respeito dos compartimentos corporais”, a curto e a longo prazo. 

 
Objetivo 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil nutricional de escolares em uma escola municipal de ensino 
fundamental de Itapecerica da Serra, SP. 

 
Metodologia 
A amostra foi constituída por 100 escolares dos 2º e 3º ano de uma Escola Municipal do período vespertino, com 
idades entre 7 e 9 anos, sendo 50 do sexo feminino e 50 do sexo masculino, que tiveram suas medidas de peso e 
altura mensuradas para calcular o índice de massa corporal (IMC) e classificados de acordo com as curvas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), representadas por percentis de IMC para idade. A caracterização 
sociodemográfica foi obtida através de um questionário, contendo as seguintes variáveis: número de pessoas por 
domicílio, escolaridade dos pais, número de cômodos por domicílio, número de filhos e ter ou não rua asfaltada. 

 
Resultado 
Os resultados obtidos foram: predomínio de eutrofia para ambos os sexos (70% masculino e 62% feminino). Em 
relação ao sobrepeso, verificou-se a prevalência de 8% no sexo masculino e 20% do sexo feminino. Já no tocante a 
obesidade foi de 12% em ambos os sexos. O excesso de peso foi verificado apenas em 6% das crianças do sexo 
masculino. Em relação ao baixo peso analisado pelo IMC para a idade, observou-se em 4% de crianças do sexo 
masculino e 6% do sexo feminino. Os escolares em que o pai ou mãe possuíam menos de quatro anos de 
escolaridade possuem uma vez e meia mais chance de apresentar sobrepeso e obesidade e os escolares 
pertencentes às famílias com quatro ou menos pessoas por domicílio demonstraram possuir risco, em valores 
aproximados de quatro vezes mais de apresentarem obesidade. 

 
Conclusão 
Concluímos dessa forma que, sugerem-se estratégias para prevenção da obesidade baseadas na alimentação 
adequada e prática de atividade física, sendo a conscientização estendida para os pais das crianças para que atinja 
a família em geral. 
 
Palavras-chave: escolares, sociodemográfico, avaliação nutricional. 
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PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS ATÉ 6 
MESES DE IDADE NO MUNICÍPIO DE EMBU- GUAÇU-SP 

Tamires Pavan; Adriana Santos Avernizzi  

 
 
Introdução 
A amamentação é uma atividade básica, que constitui uma das primeiras intervenções nutricionais, materiais e de 
saúde infantil que a mãe pode aprender para assegurar a saúde do seu filho. É o modo mais natural para satisfazer 
as necessidades da criança em seu desenvolvimento. A introdução de chupetas, mamadeiras e alimentos 
complementares pode resultar na redução do tempo de amamentação. Tal prática pode ser explicada em parte por 
fatores culturais e em razão da falta de conhecimento de alguns profissionais da área da saúde acerca dos 
benefícios do aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida.  

 
Objetivo 
O presente trabalho teve como objetivo identificar a prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças até 
seis meses de idade no município de Embu-Guaçu, analisando também as práticas de alimentação complementar, 
identificando o uso de chupetas e mamadeiras em crianças de até seis meses de vida. 

 
Metodologia 
Utilizou-se o banco de dados do projeto AMAMUNIC (Amamentação e Municípios), que se propõe realizar um 
levantamento epidemiológico sobre amamentação nos municípios cadastrados no Estado de São Paulo, no Dia 
Nacional de Vacinação. O estudo foi realizado a partir das informações coletadas por meio de questionário aplicado 
com todas as mães de crianças menores de 6 meses que compareceram nos postos de saúde no Dia Nacional de 
Vacinação contra a poliomielite no mês de agosto  de 2009. Foram analisados 12 de 55 perguntas do questionário 
do AMAMUNIC 2009. 

 
Resultado 
A análise dos dados apresentou uma prevalência de aleitamento materno exclusivo de 35,31%, aleitamento 
materno de 83,75%, prevalência de uso de mamadeiras de 45,93%, prevalência de uso de chupetas de 41,57%, 
prevalência do uso de chupetas em crianças que receberam o aleitamento materno exclusivo de 51,32%, 
prevalência do uso de chupetas em crianças sem aleitamento materno exclusivo de 36,23% e prevalência de 
alimentação complementar de 22,91%. O resultado deste estudo permitiu conhecer as características alimentares 
dos lactentes até os seis meses de vida e fatores associados ao aleitamento materno e aleitamento materno 
exclusivo. 

 
Conclusão 
Conclui-se que o perfil no município de Embu-Guaçu pode ser considerado abaixo das expectativas, pois nem 
todas as crianças que recebem amamentação materna recebem exclusivamente. É necessário concentrar esforços 
na aplicação de medidas de promoção e de proteção ao aleitamento materno exclusivo.  
 
 
Palavra chave: Aleitamento Materno, Desmame, Nutrição Humana. 
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TRANSTORNOS ALIMENTARES EM HOMENS: UM ESTUDO COMPARATIVO 
SOBRE PREOCUPAÇÃO EM RELAÇÃO A IMAGEM CORPORAL ENTRE ALUNOS 

DAS ÁREAS DE EXATAS,HUMANAS E SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE DA 
ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Michelle Fernandes Barbosa; Milena Evangelista Lima; Viviane Ozores Polacow     

 

Introdução 
A literatura aponta que a imagem corporal estabelece relevante tema ligado as questões referentes ao peso 
corporal, aos transtornos alimentares e, consequentemente, a qualidade de vida através do bem estar 
proporcionado pela satisfação corporal. A maioria das pessoas considera os comportamentos alimentares 
desordenados como sendo um “problema das mulheres”, porém um número cada vez maior de homens também 
compartilha desse padecimento. A baixa frequência dos transtornos alimentares no sexo masculino contribui para 
que fosse por diversas vezes menosprezados e até mesmo ignorados, chegando-se inclusive a crença de que 
homens não sofrem desses distúrbios. A falta de familiaridade de profissionais de saúde com o assunto tem 
dificultado o diagnóstico, atrasado o tratamento e, portanto, aumentado o risco de complicações clínicas. 

 
Objetivo 
O objetivo do presente estudo foi identificar em estudantes do sexo masculino de uma Universidade da zona sul de 
São Paulo, o grau de preocupação com auto-imagem. 

 
Metodologia 
Aplicou-se o Body Shape Questionare em 120 alunos sendo 60 dos cursos de nutrição, enfermagem, ed. física e 
fisioterapia (saúde) e 60 dos cursos de administração, ciência da computação e análise de sistemas (exatas e 
humanas) foram colhidos dados de peso e altura para análise e comparação do índice de massa corporal. A 
avaliação foi quantitativa, os dados foram organizados em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010A 
normalidade das variâncias foi testada por meio do teste de DAgostino e Pearson.A comparação entre os grupos 
estabelecidos foi feita por meio do teste de Manm-Whitney. Os dados são apresentados como média + desvio-
padrão.Em todos os casos foram consideradas apenas as diferenças entre as médias quando p < 0,05.Alunos da 
área de saúde possuíam média de idade 21,9  e estudantes da área de exatas e humanas 21,4. 

 
Resultado 
Não houve diferença estatisticamente relevante entre os cursos em relação a pontuação no questionário, porém ao 
correlacionar índice de massa corporal com pontuação, notou-se que alunos que apresentavam sobrepeso e 
obesidade alcançaram maior pontuação no questionário em comparação com alunos eutróficos, sendo assim, essa 
diferença ressalta o fato de que, no presente trabalho, houve uma preocupação maior do grupo de obesos e 
sobrepeso com a aparência corpórea do que em alunos que eram eutróficos.Estudos demonstram que há ligação 
significativa entre IMC e insatisfação com a imagem corporal, sendo que os indivíduos com obesidade e sobrepeso 
possuíam, aproximadamente, três vezes mais chances de desencadear insatisfação com a própria figura corporal 
em relação aos indivíduos com IMC adequados.  Evidências indicam que homens com transtorno alimentar têm 
uma prevalência mais alta de obesidade pré-mórbida do que as mulheres. Vários pacientes alegam, inclusive, que 
deram início a dietas porque não desejavam mais ter que conviver com críticas e apelidos de infância relacionados 
ao excesso de peso.Estudos realizados sobre transtornos alimentares tendo como foco o público masculino, ainda 
são escassos, talvez pela ocorrência de apenas 10% dos casos serem em homens. Esta distinção pode ser 
atribuída aos fatores biológicos e culturais, por outro lado, também sugere a existência de dificuldades no 
diagnóstico dos Transtornos Alimentares em homens. 

 
Conclusão 
No presente estudo não observou diferença em relação a percepção corporal quando comparados os cursos da 
área de saúde, exatas e humanas, porém vale ressaltar que, homens com obesidade e sobrepeso possuíram maior 
preocupação com a imagem corporal e atingiram pontuação mais elevada no questionário em relação a 
preocupação com a imagem corporal, resultado parecido com pesquisas realizadas com mulheres.Desta forma, 
futuros estudos poderiam explorar mais a fundo a relação entre insatisfação com a imagem corporal em homens 
com sobrepeso e obesidade e comportamento de risco para transtornos alimentares. 
 
 
Palavras-chave: Imagem corporal, Transtorno Alimentar- Universitários. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA PARA 
A EDUCAÇÃO FISICA 

Jessica Ferreira Dos Reis; Erick Tadeu Rodrigues Alves; Kelly Brito De Melo 

 
 

Introdução 
A questão da interdisciplinaridade tem sido motivo de constantes reflexões entre educadores de diversas áreas 
pedagógicas.A interdisciplinaridade é caracterizada pela intensidade das trocas e pelo real grau de integração das 
disciplinas, sendo apenas um agrupamento. (Viana e Santa-Rita, 2000).Tal interdisciplinaridade sustentará uma 
formação capaz de promover um verdadeiro desa¬brochar da criança, pressupondo a utilização de um corpo que 
age, gesticula e se movimenta, como fundamental para a aprendizagem de um modo geral. O fazer motor é 
envolver-se, concentrar-se, estar atento, realizar operações mentais com os conceitos expostos e neces¬sários de 
todos os tipos. Envolver-se é agir... Agir com o corpo. (Souza e Rojas 2008).Este trabalho se propõe a oferecer 
sugestões quanto aos benefícios da interdisciplinaridade na educação infantil, agregando projetos educativos, 
tendo como base principal o movimento, estimulando atividades como música, artes visuais, matemática, as 
diversas linguagens, além da natureza e sociedade. Daremos prioridade para o desenvolvimento de atividades que 
despertem autonomia, e criticidade, e que possibilitem a transformação  do ambiente escolar num espaço vivo de 
interações e aberto ao real. 

 
Objetivo 
Elaborar uma proposta para a Educação Física à luz das discussões atuais sobre a questão da interdisciplinaridade 
na Educação Infantil. Procurar nos referenciais curriculares nacionais da Educação Infantil as sugestões 
relacionadas à interdisciplinaridade;- Discutir a vantagem de práticas interdisciplinares;- Analisar a aplicação da 
interdisciplinaridade na Educação Física. 

 
Metodologia 
Breve revisão Bibliograficas nas bases de dados Scielo, Efdeportes, Google acadêmico e Cev. A pesquisa foi 
realizada apenas no idioma português, e para a busca utilizou-se os seguintes termos: “interdisciplinaridade”; 
“educação infantil”; “educação física” 

 
Resultado 
Nossa busca resultou em escassos materiais sobre a interdisciplinaridade na educação física no ensino infantil. 
Encontramos apenas 4 artigos: SOUZA e ROJAS (2008), FERRAZ e MACEDO (2001) PEREIRA (2004) e Vieira1 
(2008). Devido a essa dificuldade buscamos também discussões sobre o tema na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). 
 
Conclusão 
Procurou-se sugestões para o trabalho interdisciplinar, porem não foi encontrado referências diretas sobre a 
mesma, mas encontraram-se sugestões ricas de forma indireta, abordando o conceito dessa teoria de ensino. Após 
a análise da bibliografia foi possível a sistematização dos conteúdos presentes no RCNEI, possibilitando assim uma 
proposta de ensino interdisciplinar baseado na disciplina de Educação Física na Educação Infantil. 
 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Crianças; Educação Física. 
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DIFICULDADES EM MATEMÁTICA: O APOIO DOS PAIS NA VISÃO DO 
PSICOPEDAGOGO 

Sandra Schaffer Simões; Eunice Barros Ferreira Bertoso  

 
 

Introdução 
Compreendendo a importância do aprendizado da Matemática por alunos do ensino médio, no presente trabalho 
tem-se a meta de detectar as dificuldades de aprendizagem que eles possam apresentar, tanto no contexto 
situacional como no interpessoal. Há algum tempo, era comum atribuir à criança toda a culpa por seu fracasso 
escolar. Hoje, professores, educadores, pedagogos e psicopedagogos estudam novas metodologias de ensino que 
despertem a atenção e o interesse desses alunos para uma formação acadêmica diferenciada. 
 

Objetivo 
O presente trabalho se propõe a Investigar, por meio de revisão bibliográfica, como os psicopedagogos percebem o 
apoio dos pais perante as dificuldades dos filhos na aprendizagem da Matemática. Verificar as contribuições dos 
pais diante das dificuldades dos filhos na aprendizagem. E identificar os recursos/estratégias utilizados pelos pais 
no apoio aos filhos com dificuldades em Matemática. 

 
Metodologia 
Os métodos adotados neste trabalho são hipotético-dedutivos, pois nele utilizaram-se pesquisas, fontes teóricas de 
uma revisão bibliográfica e, a partir destas, obtiveram-se as conclusões. Este artigo científico foi elaborado sob a 
ótica clínica, com base nos fundamentos da Psicopedagogia vivenciados na clínica. 

 
Resultado 
A relação escola-família na aprendizagem de Matemática pode e deve ser fortalecida em benefício do aluno, 
mesmo nas atividades corriqueiras do seu cotidiano, para lhe demonstrar que a Matemática, longe de ser apenas 
distante teoria, faz parte da realidade de cada um. As maiores dificuldades que os pais alegam encontrar para 
acompanhar a Educação dos filhos são a falta de tempo e o despreparo para auxiliá-los quando surgem dúvidas 
sobre os conteúdos. Tais dificuldades são atribuídas muito mais aos pais e aos alunos do que em relação aos 
professores e à estrutura geral.O baixo nível cultural e social do agregado familiar, ao não proporcionarem os 
meios, estímulos, motivações, condições de estudo e aprendizagem aos seus educandos, tornam-se obstáculos ao 
normal funcionamento da aprendizagem e estão na origem de insucesso escolar. 
 

Conclusão 
Cabe aos professores: estimular o potencial motor e intelectual do aluno, por intermédio de estratégias que 
proporcionem a recuperação do conteúdo escolar; desenvolver responsabilidades próprias, mormente em relação 
às obrigações escolares; adotar práticas educativas combinadas com afeto positivo e controle; definir regras claras 
e consistentes; incentivar a participação ativa da criança; prover experiências variadas, significativas  e 
interessantes; proporcionar reciprocidade na interação, senibilidade e diponibilidade; motivar o aluno 
constantemente, o que o tornará capaz de enfrentar qualquer desafio ou dificuldade; promover ambiente com 
regras, limites, compreensão, confiança e  valorização do potencial do aluno; trabalhar aspectos emocionais 
internos, com vistas a minimizar a ansiedade e a insegurança,  principalmente diante de situações inesperadas; 
oferecer recursos que enriqueçam o processo educativo; melhorar a comunicação afetiva social na relação 
profesor-aluno; proporcionar reforço paralelo e contínuo. Concluímos que para trabalhar as dificuldades apontadas 
pelo educando, pais e educadores devem unir-se com o objetivo de sanar as deficiências apontadas pela criança. 
Inserido neste trabalho de parceria, o empenho da escola, dos pais, assim como do psicopedagogo será mais bem 
compreendido pelas crianças e/ou jovens e os levará a um melhor posicionamento na escola, na família e na 
sociedade.  
 
 
Palavras-chave: Matemática – Dificuldades - pais. 
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INDISCIPLINA EM SALA DE AULA 

Kate Mieko Kague Do Lago; Haller Elinar Stach Schünemann 

  
 

Introdução 
No cotidiano escolar, os educadores, aturdidos e perplexos com o fenômeno da indisciplina, tentam buscar, ainda 
que modo impreciso e pouco aprofundado, explicações para a existência de tal manifestação (Julio Groppa,1996). 
Nas escolas em sua maioria, as principais queixas dos professores relativamente à indisciplina são: falta de limite 
dos alunos, bagunça, tumulto, mau comportamento, desinteresse e desrespeito às figuras de autoridade da escola 
e também ao patrimônio, alguns professores apontam que os alunos não aprendem porque são indisciplinados em 
decorrência da não imposição de limites por seus familiares, o fracasso escolar seria então o resultado de 
problemas que estão fora da escola e que se manifestam dentro dela pela indisciplina, de acordo com esses 
professores, nada pode ser feito enquanto a sociedade não se modificar. 

 
Objetivo 
Analisar a compreensão de professores por indisciplina. 
Verificar os métodos de conduta dos docentes em relação à indisciplina em sala de aula. 

 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada em uma escola particular no Estado de São Paulo no Jardim Lilah com docentes de 1ºa 
5ºano.O instrumento de coleta de dados foi feito através de questionário, totalizando 10 sujeitos, divididos em cinco 
categorias: dois professores do 2ºano, dois professores do 3ºano,dois professores do 4ºano e dois professores do 
5ºano do ensino fundamental 1. O instrumento proposto foi estruturado com 9 questões de múltiplas escolhas.  

 
Resultado 
 Conceito de classe indisciplinada:No critério conceito de classe indisciplinada, 90% dos sujeitos questionados 
acreditam que a classe é indisciplinada quando os alunos não respeitam as regras impostas em sala, 10% 
considera uma classe indisciplinada quando os alunos falam o tempo todo e nenhum dos questionados acreditam 
que uma classe indisciplinada é uma classe onde os alunos não fazem a tarefa ou que ficam em silêncio na 
presença da professora,e quando ela sai eles bagunçam. A maioria dos professores consideram uma classe 
indisciplinada, aquela que não respeitam as regras.As regras devem ser feitas junto com os alunos e muito bem 
entendidas,para que eles possam compreender o porquê de obedecer tais regras.Reação do professor ao aluno 
que arremessa avião de papel: Verifiquei que 80% dos professores questionados conversam em particular com o 
aluno que arremessa um avião de papel, 20% manda recado para os pais, para que eles resolvam e disciplinem 
seu filho e nenhum dos professores gritam ou encaminham o aluno para o diretor. Dependendo da conversa entre 
professor e aluno, este é o ideal a fazer, com esta conversa o professor deve construir a moralidade no aluno, 
explicar o porquê não se pode arremessar um avião de papel dentro da sala de aula. 

 
Conclusão 
Essa pesquisa me permitiu identificar o conhecimento dos docentes sobre indisciplina e suas reações ao enfrentar 
a indisciplina em sala de aula. Os resultados encontrados nesse estudo indicam que os professores consideram 
uma classe indisciplinada quando há muita conversa e quando os alunos não respeitam as regras impostas em 
sala. Quando há um ato de indisciplina, os professores conversam com o aluno em particular, com isso o professor 
não expõe o aluno a vergonha. Os professores também reconhecem que os alunos obedecem por medo de 
punições e não por ter a moralidade construída em si.  
 
 
Palavras-chave: Indisciplina; Moralidade; Regras; Autonomia. 
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PRECONCEITO RACIAL: CONCEPÇÕES E AÇÕES DE DOCENTES NO DISTRITO 
DO CAPÃO REDONDO 

Vanessa Crispim De Oliveira; Alessandra Da Rocha Fernandes; Estefania De Fátima Dos Santos Da 
Silva         

 
 
Introdução 
A lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 
Básica. Seu objetivo, dentre vários é ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, 
social e econômica brasileira. O parecer do MEC (CNE/CP 003/2004) assevera que o reconhecimento da 
diversidade cultural requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da 
diversidade. A proposta na forma de lei busca reforçar o marco legal regulatório de superação de desigualdades 
etnorraciais presentes na educação escolar brasileira. Assim, introduzir as culturas africanas, afro-brasileiras e 
indígenas e suas histórias no espaço escolar é democratizar este espaço com múltiplos saberes, encontrando 
outras formas de perceber o mundo e construir a realidade, outra forma de estabelecer as relações de poder entre 
professor e aluno, de selecionar os conteúdos e projetos educacionais, construindo um ambiente escolar diverso e 
plural. Quando as temáticas raciais e os saberes africanos não são contemplados há um silenciamento destes e 
outros conhecimentos, o que nos faz concluir por vezes que passamos de “uma repressão física da escravidão, 
para uma repressão de subalternização simbólica, além de uma negação teórica” ( Sousa, 2009, p.57). 
 
Objetivo 
Objetivo geral: 
Analisar o preconceito racial e seus desdobramentos no currículo do ensino fundamental 
Objetivos específicos: 
Mapear escolas Municipais de Ensino Fundamental do Capão Redondo que possuem projetos de educação 
etnicorracial; 
Conceituar preconceito racial na ótica de docentes no ensino fundamental; 
Identificar práticas escolares de formação e ensino que fomentem a implantação da lei 10.639/03 no currículo 
escolar. 
 
Metodologia 
A investigação de natureza qualitativa intencionou mapear todas as escolas municipais (25) do Distrito do Capão 
Redondo em São Paulo que possuem um projeto sistematizado para o trabalho com as questões etnorraciais no 
ensino fundamental I, identificando práticas pedagógicas em sala de aula que fomentem a implantação da lei 
10.639/03 em seu currículo. Dentre as escolas selecionadas 16% já realizam um programa de ação nesse sentido. 
Os professores e gestores dessas escolas que já estão em ação e aceitaram participar da pesquisa, compuseram 
nossa amostra de sujeitos. O instrumento de coleta de dados foi um questionário aberto com oito questões para os 
17 docentes, e outras sete destinadas aos 4 gestores. 

 
Resultado 
Como resultados observamos que a formação continuada desses profissionais para o assunto, ocorrem em 
reuniões sistematizadas semanais, onde discutem a melhor forma de trabalhar o tema em sala de aula e suas 
principais estratégias são discussões conscientizadoras (30%) e reflexões sobre personalidades negras na história 
(25%).Já os gestores afirmam como resultados positivos o fortalecimento da identidade dos alunos afro-
descendentes e a melhoria das relações interpessoais com a diminuição de casos de intolerância às diferenças. 
 
Conclusão 
Concluímos com a investigação que 16% das escolas municipais no Distrito do Capão Redondo possuem um 
projeto registrado e institucionalizado para a educação das relações etnicorraciais e apenas um docente 
pesquisado nessas escolas ainda desconhecem a Lei 10.639/03 e possibilidades de aplicação prática da 
mesma.Dentre os professores entrevistados 41.1% acreditam que a lei 10.639/03 pode ajudar a garantir o acesso, 
permanência e sucesso dos discentes na escola. Os professores explicam que isso pode acontecer principalmente 
porque a divulgação da Lei ajuda a ampliar o conhecimento e importância da cultura Afro- Brasileira e a correta 
implementação da Lei faz com que o aluno se sinta incluído e acolhido. A formação continuada desses professores 
têm ocorrido principalmente nas reuniões pedagógicas da própria unidade escolar (73.3%), seguidos de formações 
oferecidas pela SME (26.6%). O preconceito racial tem sido abordado pelos docentes nas séries iniciais por 
diferentes estratégias e recursos como o diálogo conscientizador (30%), e em segunda instância o uso de leituras, 
vídeos e palestras envolvendo personagens negros de destaque (25%).Os gestores expressam como resultado dos 
projetos em andamento, o fortalecimento da identidade dos alunos afro-descendentes, a melhoria das relações 
interpessoais com a diminuição de casos de intolerância às diferenças, mudanças de atitude de alguns alunos em 
relação ao tema e redução da violência física, moral e intelectual na comunidade escolar. 
 
 
Palavras-chave: Preconceito racial; educação das relações étnico-raciais; lei 10.639/03; currículo. 
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A ENFERMEGEM FRENTE AOS TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO 
ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL 

Elaine Vasques Mearim Pereira  

         
 

Introdução 
O presente trabalho tende a demonstrar que a violência tem se mostrado intensamente e de todas as formas ao 
redor do mundo, sendo noticiada pelos meios de comunicação e representada de diversas maneiras, desde em 
domicílios até em grandes conflitos.  Vítimas de violência que mais causam indignação na população são as 
crianças e os adolescentes, dada a sua incapacidade de reagir. A enfermagem faz parte da equipe interdisciplinar 
no cuidado da saúde da criança e do adolescente, por isto tem um papel fundamental para cuidar e acompanhar 
estas vítimas indefesas. 

 
Objetivo 
Conhecer e descrever as ações de enfermagem frente aos transtornos mentais decorrentes do abuso sexual 
infanto juvenil, identificar na literatura as causas mais frequentes dos transtornos mentais infanto juvenis e 
descrever a atuação direta e o papel do enfermeiro frente aos transtornos mentais infanto juvenis na atenção 
básica. 

 
Metodologia 
Pesquisa descritiva de revisão bibliográfica. A coleta de dados se fez com o recorte temporal de 2000 a 2010, com 
acessos a bases de dados como SCIELO, BIREME, EBSCO, MEDILINE e MINISTÉRIO DA SAÚDE, considerando 
artigos de língua portuguesa e espanhola. 

 
Resultado 
O efeito do abuso infantil pode manifestar-se de várias formas, em qualquer idade. Internamente, pode aparecer 
como depressão, ansiedade, pensamentos suicidas ou estresse pós-traumático, pode também se expressar 
externamente como agressão, impulsividade, delinquência, hiperatividade ou abuso de substâncias (ALGERI, 
2005). O profissional enfermeiro tem a possibilidade de contribuir com ações que permitam desenvolver atividades 
com as mães, como por exemplo, na consulta de enfermagem e na educação em saúde, pois a violência à criança 
normalmente se processa por um longo período de tempo, imperceptível às vezes ao olhar da própria mãe 
(MONTEIRO et al., 2008). 

 
Conclusão 
A enfermagem fazendo parte da equipe multiprofissional deve estar atenta para reconhecer os sinais e sintomas do 
abuso sexual, notificar os casos as autoridades competentes e montar um plano de cuidado respeitando a 
particularidade de cada caso. Estes cuidados devem envolver um acompanhamento com a criança, a família e os 
grupos em que ela está inserida como igreja, escolas e a comunidade local. Em seu trabalho, o enfermeiro não 
deve se voltar apenas para o aspecto curativo e técnico dos procedimentos de condução dos casos já existentes, 
devendo assumir junto com outros membros da equipe de saúde e de outros setores, a responsabilidade ética, 
profissional e humanizada por cada situação em particular de violência sexual contra as crianças. 
 
 
Palavras-chave: Saúde mental, abuso sexual infantil, enfermagem, criança e adolescente. 
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES EDUCATIVOS NAS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Vera Mires Lisboa Souza Da Silva 

 
 

Introdução 
Estamos na era digital, em que crianças, jovens e adultos, já usam o computador. Para a educação contribuir com a 
evolução do seres humanos é necessário que também haja inovação. Diante da relevância do professor em sala de 
aula e com a participação do psicopedagogo no atendimento às dificuldades de aprendizagem, na matemática 
levantamos a questão: como estão os professores em relação aos softwares educativos, se estão capacitados a 
utilizá-los, quais as dificuldades apresentadas por eles, para aqueles que usam notam a diferença dos alunos em 
relação ao conteúdo da matemática? 

 
Objetivo 
Este projeto de pesquisa tem como meta reconhecer a importância do software educativo, nas dificuldades de 
aprendizagem da matemática. Analisar como são utilizado os softwares pelos professores em sala de aula. E 
discutir as maiores dificuldades apresentadas pelos professores em relação ao uso das novas tecnologias. 

 
Metodologia 
Para tanto, o trabalho se orienta por uma abordagem qualiquantitativa, tendo como instrumento a coleta de dados 
questionários, constituídos de perguntas fechadas e uma aberta e com a totalidade de 100 sujeitos, em 3 escolas 
públicas da Zona Sul de São Paulo. O primeiro contato com os participantes da pesquisa foi o preenchimento do 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 
Resultado 
Percebe-se que dos entrevistados 97% consideram que softwares são importantes para o ensino da matemática. 
Na questão que trata 68% disseram que o uso desta ferramenta tornaria as aulas mais dinâmicas; 25% afirmaram 
que amenizaria as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Enquanto 5% afirmaram que iria atrapalhar o 
andamento, 2% disseram que não mudariam em nada as aulas. Na opinião dos entrevistados 90% notam 
diferenças no desenvolvimento cognitivo no campo matemático quando os alunos utilizam o recurso. Quando 
questionados se acreditam que o professor está capacitado à usar os softwares educativos como ferramenta de 
ensino da matemática, 30% indicaram que sim contra 70% que acreditam que o educador precisa de capacitação 
para usá-los. Os resultados trazem uma preocupação no que diz respeito à falta de preparo profissional no uso das 
novas tecnologias, mas indicam também que apesar de ser uma realidade, muitos educadores ainda se sentem 
intimidados por essa nova didática. 

 
Conclusão 
Ao analisarmos os dados e cruzarmos essas informações com os estudos realizados, concluímos desde que o 
professor esteja capacitado e possua um bom domínio da ferramenta acredita-se que haja uma melhora 
significativa tanto no ensino da matemática como na sua aprendizagem. Pois, tornaria uma forma lúdica, 
transformando a matemática com sua forma abstrata em concreta, e assim aumentando a interação do educando 
com a matéria. É necessário ressaltar a importância da escolha dos softwares educativos, um software deve levar 
em conta características formais e de conteúdos, como qualquer instrumento de ensino-aprendizagem. Os 
softwares educativos são instrumentos que criam condições interativas que oferecem a criança possibilidade de 
experimentar de forma singular a matemática e suas equações. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Softwares, educativos, aprendizagem. 
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DO 4º e 5º ANOS E A 
CONTRIBUIÇÃO DO EDUCADOR 

Dulcineia Aparecida De Lima Ferreira  

 
 
Introdução 
Temos visto que nos últimos anos o número de alunos com dificuldades de ensino aprendizagem aumentou muito. 
E por esse motivo, uma grande quantidade de crianças tem chegado aos consultórios de psicopedagogia.  
 

Objetivo 
O presente estudo teve por meta identificar as principais dificuldades de aprendizagem de alunos de 4º e 5º anos, 
em duas escolas, sendo uma pública e uma particular. Descrever quais são as habilidades e competências dos 
alunos de 4º e 5º anos, segundo os professores. E verificar as contribuições do educador do ensino fundamental, 
nas dificuldades de aprendizagem dos alunos do 4º e 5º anos. 

 
Metodologia 
Para a realização da pesquisa, a abordagem metodológica utilizada foi à qualitativa. O trabalho teve como 
instrumento a coleta de dados através de questionário constituído de 6 questões, sendo 3 de múltipla escolha e 3 
abertas, onde participaram 40 professores de 4º e 5º anos de duas escolas sendo uma Municipal e a outra 
Particular no Município de Itapecerica da Serra. 
 

Resultado 
Dos docentes entrevistados, 60% atuam com o 4º ano do ensino fundamental, e 40% atuam com o 5º ano. Com 
relação as crianças com dificuldades, no 4º ano, foram citadas 30% e no 5º ano,  20%.  No que se refere às causas 
das dificuldades, 40% dos entrevistados indicam os cálculos como a causa mais comum; 30% alegam leitura e 
ortografia e 20% consideram como causa comum interpretação, raciocínio lógico, caligrafia, tabuada e 
alfabetização. Dentre os entrevistados, 50% se sentem preparados para atender às crianças com dificuldades, 30% 
se dizem muito preparados, enquanto que 20% se consideram pouco preparados. Na dimensão recursos utilizados 
nas dificuldades de aprendizagem, 45% dos entrevistados mencionam que fazem uso de jogos, 30% citam que 
utilizam o alfabeto móvel, 20% usam histórias, rótulos e cantigas para trabalhar com a criança, e ainda 5% fazem 
uso de músicas e parlendas. Na opinião dos educadores sobre o que falta no trabalho com os alunos  que tem 
dificuldades, 23% argumentam falta de interesse dos alunos. Toda e qualquer escola deve ter o material e os 
recursos necessários para sanar as dificuldades. Outros 18% mencionam a pesquisa, interesse, paciência e 
preparo. E ainda 15% relatam o apoio familiar, ou seja, junção da família e da escola. A dificuldade de 
aprendizagem quase sempre se apresenta associada a outros comprometimentos, como prejuízos de ordem 
emocional e de comportamento. 

 
Conclusão 
As dificuldades devem ser levadas em conta como desafio a se enfrentar e não como fracasso. Cabe ao educador 
e, principalmente, à família intervir na vida da criança de forma positiva, para ajudá-la a superar suas dificuldades e, 
a partir daí, ter bom desempenho acadêmico, social e emocional, também. Através dos resultados obtidos 
concluímos que o acompanhamento familiar, neuropsicológico e do educador contribuem para o desenvolvimento 
acadêmico da criança com dificuldades na aprendizagem. 
 
Palavras-chave: dificuldades, aprendizagem, educador. 
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AS RELAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Kleber Aparecido Guilherme Oliveira 

 
 

Introdução 
A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (Lei nº 9.384 de 20.12.96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional).O 
sociólogo Émile Durkheim afirma que:A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que 
ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio especial ao qual 
está particularmente destinada (2001, p. 52).A educação ajuda a pensar tipos de homens, mais do que isso, ela 
ajuda a criá-los, através de passar uns para os outros o saber que o constitui e legitima. Produz o conjunto de 
crenças e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 
conjunto constroem tipos de sociedades. 
 
Objetivo 
É fundamental ressaltar a necessidade da formação do indivíduo (aluno) para a vida em sociedade e para o 
trabalho, mas isso não significa formar alguém que sirva apenas para apertar botões, e sim um cidadão que possa 
desenvolver suas habilidades cognitivas e comportamentais para a construção de competências futuras, o que 
reflete diretamente na educação. Para tal, destacam-se a capacidade de “[...] análise, síntese, estabelecimento de 
relações, rapidez de respostas e criatividade diante de situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, 
interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos, 
eleger prioridades [...]”, etc. (KUENZER, 2002, p. 86). Desta maneira, devemos objetivar uma educação inicial e 
continuada com intervenções pedagógicas ao ensino na construção do conhecimento para a formação de um aluno 
autônomo capaz de desenvolver o seu ser-saber-fazer. 

 
Metodologia 
O presente trabalho remete ao estudo das bases teóricas da educação, desenvolvido com referenciais e relações 
entre conteúdos de ensino e processos de pensamento, trabalhando questões que permeiam a dimensão 
pedagógica da prática e da história, fazendo uma analogia entre trabalho e educação. 

 
Resultado 
A educação pode ajudar a transformar o homem e a mulher em sujeitos da História. Não qualquer tipo de 
educação, mas uma educação crítica e dirigida à tomada de decisões e à responsabilidade social e política. Dessa 
forma, Paulo Freire não só apresentou uma proposta concreta, como tentou implantá-la em vários países. Diferente 
do liberalismo, que possui a crença ingênua de que a educação pode mudar a sociedade, e do marxismo, para 
quem a escola é apenas um agente passivo da classe dominante, a teoria crítica freiriana acredita que se a 
educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a escola pode fazer (CORTELLA, 1998).Portanto, precisamos 
de uma educação emancipadora e transformadora, pautada na vida e no prazer de adquirir conhecimento, bem 
diferente do que ocorre hoje, onde se fala muito em qualidade, mas o que vemos é quantidade. Há necessidade de 
olhar os indivíduos como seres distintos e com necessidades diferentes. De fato, a realidade nos mostra que esse 
modelo de educação que está em prática atualmente, se remete a formação em massa de mãos-de-obra que em 
sua maioria são mal formadas. 

 
Conclusão 
A educação é mais do que formar para o trabalho, deve ser na prática o que é na teoria, fonte de desenvolvimento 
humano e cultural. Mas, sem perder o seu objetivo de formação e informação, que deve possibilitar o 
desenvolvimento de capacidades que permitem compreender e intervir nos fenômenos sociais e culturais, formando 
e favorecendo a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais que marcam cada momento histórico e em um 
universo cultural maior. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação - Trabalho - (ser-saber-fazer). 
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PEDAGÓGICA HISTÓRICO CRITICA: A BASE DA DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 

Gláucio De Vasconcellos Honório 

  
 

Introdução 
A resolução da Câmara de Educação Básica, nº. 2 de 7 de abril de 1998, artigo 3º orienta as escolas a 
fundamentarem o processo de ensino-aprendizagem através da interação da experiência existencial do aluno com 
o conhecimento sistematizado, alcançando a democratização do ensino, a construção de sujeitos com identidade 
autônoma e consciência critica. 

 
Objetivo 
O estudo pretende elucidar os princípios para a construção de práticas pedagógicas que, permitam a integração 
dos conteúdos com a realidade sócio cultural do educando e a relação indissolúvel entre prática e teoria, tendo 
fundamento na Pedagogia Histórico Crítica. 

 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada através da análise bibliográfica, em autores, tais como: Demerval Saviani, José Carlos 
Libâneo, Pedro Demo, Paulo Freire, Regina Célia Haydt e Ilma Alencastro. 

 
Resultado 
Verificou-se com a pesquisa a necessidade de considerar alguns fatores, na implantação desta proposta, sob risco 
de seu insucesso caso, os mesmos, não sejam observados. Dada a brevidade do estudo destacam-se: a 
reestruturação organizacional da escola, a modernização do trabalho docente e a superação da dicotomia 
teoria/prática. A gestão participativa possibilita que a escola seja ambiente de construção e difusão do 
conhecimento historicamente elaborado. O princípio básico da gestão democrática é reconhecer a condição de 
sujeito daqueles que estão, direta ou indiretamente, envolvidos no processo educacional. O Conselho Escola 
Comunidade é um instrumento que, corretamente utilizado, servirá a este propósito.Considere-se que o projeto 
político pedagógico constitui-se de uma visão política; ele define o perfil da escola e em sua elaboração, deverá 
estar presente o aspecto político histórico crítico: acesso ao saber historicamente acumulado pela cultura e 
provisão de meios para emancipação do educando. Sendo assim, é fundamental que a construção do PPP se dê 
em ambiente democrático e participativo, e que este, proporcione a organização do trabalho pedagógico consoante 
a essa ideologia. O trabalho pedagógico contextualizado é fundamental para o sucesso do processo 
ensino/aprendizagem, e sua organização deve seguir os princípios da Pedagogia Histórico Crítica. O educador 
deve possibilitar aos educandos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes, de normas e valores necessários à 
prática, o orientado a “aprender a aprender”, rompendo assim com memorização mecânica de conteúdos. E 
proporcionado experiências coletivas na obtenção do conhecimento. Reconhecer o aluno como sujeito no processo 
de ensino, sua identidade cultural, respeitar seu tempo de aprendizado, entender que o erro faz parte do processo 
de ensino-aprendizagem, agir em conjunto com os alunos, avaliá-los ao longo do processo, e ainda, utilizar esses 
dados para diagnosticar as deficiências dos alunos são alguns dos muitos saberes necessários ao educador. 
Através da Educação Continuada e da pesquisa o professor estará constantemente desenvolvendo o saber.É 
preciso entender ainda, que a teoria existe em virtude da prática; Toda ação resulta num produto, que pode ser 
material ou não material. Observar é prática e resulta, a princípio, em trabalho não material, pois, exige reflexão e 
abstração do que foi analisado.   Históricamente, a consolidação de dada teoria ocorre quando, na prática, surgem 
obstáculos que, muitas vezes, exigem uma ruptura com a idéia inicial. No entanto, este movimento não descarta o 
conhecimento alcançado, mas possibilita agregar novos saberes ao ideário.  
 

Conclusão 
Concluiu-se que a Pedagogia Histórico Critica não se constitui numa fórmula infalível para a resolução dos 
complexos entraves educacionais no país. Porém, reconhece-se, possui princípios norteadores que possibilitam, às 
camadas populares, o acesso e domínio do saber sistematizado.  É fundamental, portanto, a reestruturação 
organizacional da escola para a implantação da ação pedagógica histórico critica, caso contrário, a influência da 
ideologia dominante no interior da escola perpetuará a dominação. Ficou bem definido no estudo, a importância do 
educador neste processo, sendo essencial a relação teoria e prática para o êxito da proposta. 
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PSICOPEDAGOGIA: INCLUSÃO ESCOLAR E TDAH 

Crenilda Mercês Miranda Orécchio 

 
 
Introdução 
Existem muitas pesquisas realizadas visando o esclarecimento do Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), mas até onde estas questões são recebidas com a preocupação e importância devida, será 
que as questões que envolvem estes casos são observadas devidamente? Como os profissionais se colocam 
diante desta questão?  
 

Objetivo 
Partindo destas preocupações esta pesquisa tem como proposta Investigar como o educador e a escola trabalham 
com a questão da inclusão e o TDAH. Identificar as estratégias e recursos que os educadores usam no 
atendimento de crianças com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e conhecer as dificuldades no 
atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem (TDAH) na opinião dos educadores. 

 
Metodologia 
Participaram da pesquisa 30 psicopedagogos que atuam escolas e clínicas particulares, na Zona Sul de São Paulo. 
Para efetivar a coleta de dados foi usado um questionário de sete questões mistas. O primeiro contato com os 
participantes foi o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido para a participação da pesquisa, 
após a aprovação do Comitê de Ética. 

 
Resultado 
Verificou que 48% dos profissionais estão trabalhando com educação entre 4 e 7 anos. Quando indagados sobre as 
técnicas e matérias mais utilizados para o desenvolvimento dos alunos com distúrbios de aprendizagem, 
percebemos que 55% fazem uso de jogos para auxiliar na intervenção desses sujeitos. Na dimensão como a escola 
trabalha os problemas de aprendizagem, 45% afirmam que a escola desenvolve um projeto específico para se 
atender os alunos com problemas de aprendizagem. Quando questionados sobre a ilustração: “Carlinhos estuda no 
1º ano, de um modo geral todos na sala aprendem, alguns possuem algumas dificuldades, mas nada que se 
compare às dificuldades de Carlinhos. Seus colegas lhe chamam de burro e isto o deixa em péssima situação, se 
sentindo inferior a todos na sala e sem vontade de estudar. Se você fosse à professora de Carlinhos, como agiria”? 
Nas respostas observamos que 25% pesquisaria a respeito do problema e tentaria solucionar sozinha, 15% 
comunicaria aos pais para que eles solucionassem o problema e ainda 3% finge que não vê. 

 
Conclusão 
Constatou-se que existe uma preocupação da maioria das escolas em se ter um projeto específico para atender 
esses alunos com dificuldades de aprendizagem e o planejamento é elaborado visando auxiliar o professor no 
desenvolvimento das atividades para incluir os alunos com TDAH ou outros transtornos. Fica evidente que a 
metodologia precisa ser dirigida a esses alunos de modo diferenciado. Percebemos que os psicopedagogos estão 
pouco preparados para trabalharem com os portadores de TDAH entre outros distúrbios. Durante esta pesquisa, 
observamos que uma das maiores queixas foi à falta do apoio dos dirigentes escolares que deixam seus 
professores a deriva de sua própria sorte e não favorece a inclusão no âmbito institucional.Outro relato relevante 
encontrado em torno deste trabalho foi à falta ou ausência de apoio escolar, as inclusões escolares, por si só não 
resolvem todos os problemas, pois o processo de exclusão é anterior a escolarização. 
 
 
 
Palavras-chave: psicopedagogia, dificuldades, aprendizagem. 
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A INFLUÊNCIA DA CRENÇA RELIGIOSA NA IDENTIDADE DE MULHERES 

Suzana Zil Da Silva; Elieser Gums 

 
  

Introdução 
A forma como cada pessoa vivência a religiosidade é subjetiva, e pode influenciar diversos aspectos do cotidiano e 
da vida de um indivíduo, inclusive sua identidade. 

 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi verificar como a crença religiosa influi na identidade de adolescentes, com idade de 18 
anos, mas dependentes financeiramente ainda dos pais, este aspecto é apontado por pesquisadores como Eric 
Erikson (1972) ainda como estágio da adolescência. 

 
Metodologia 
O Instrumento utilizado para essa verificação foi uma escala do tipo Likert com 16 afirmações, contendo cinco 
alternativas para escolha da que mais se aproximava da visão do participante. A amostra foi composta por 16 
adolescentes do sexo feminino,com nível superior incompleto. O local de aplicação foi um centro universitário da 
região sul da cidade de São Paulo. 

 
Resultado 
Os resultados obtidos sugerem que a maioria das participantes (80%), somando-se as que concordam parcialmente 
e plenamente, com as afirmações relativas a uma identidade bem estabelecida. Quanto à crença religiosa o 
procedimento adotado para a análise foi idêntico ao anteriormente descrito, o que apresentou como resultado o 
mesmo índice da identidade bem estabelecida. Com os resultados analisados desta maneira pudemos inferir que a 
identidade sofre influência das crenças religiosas, contudo, quando estes dados são analisados separadamente, 
este resultado não é significativo. 

 
Conclusão 
Podemos concluir, portanto que nossos resultados não poderiam ser considerados conclusivos, e nosso objetivo 
não foi alcançado totalmente. Sugerimos uma revisão da escala criada, um aumento do número de participantes e 
que abrangesse diferentes crenças religiosas  uma nova aplicação para verificarmos se os resultados se replicam. 
 
 
 
Palavras-chave: Crença Religiosa; Identidade; Adolescência. 
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ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS 

Natália Jeremias Do Nascimento    

    
 

Introdução 
O desenvolvimento do caráter e da personalidade se desenvolve na idade entre 2 e 6 anos de idade, sendo 
imprescindível a presença dos pais para a vinculação emocional bem como para produzir estimulação psicomotora 
adequada para um bom desenvolvimento biopsicossocial.A criança aprende e apreende de acordo com as 
influências ambientais independentemente de estarem certas ou erradas, e são tais influências que moldam o 
comportamento. As crianças que são expostas a violência doméstica tendem a ser mais agressivas podendo, tal 
comportamento estender-se para todas as fases do desenvolvimento com também colocar em risco 
relacionamentos. A violência doméstica tem sido uma das preocupações do ministério da saúde em razão do 
número de ocorrência que tem aumentado nos últimos 10 anos.Podem-se considerar quatro tipos de violência 
doméstica que são direcionados à criança: violência física, violência psicológica, negligência e violência sexual. 
Estudos apontam correlação entre crianças que sofrem violências domésticas na infância com níveis mais elevados 
de distúrbios psicológicos como: depressão, ansiedade e abuso de substâncias na idade adulta, além de maior 
risco de desenvolverem transtornos relacionados à saúde mental quando comparadas a crianças não abusadas. A 
violência pode estar relacionada a múltiplas adversidades como o conflito parental recorrente e o uso abusivo de 
álcool e drogas, mostrando que, ao se referir à violência doméstica como uma adversidade, quase sempre se faz 
presente um conjunto de condições negativas. 

 
Objetivo 
Os adolescentes que foram vítimas de violência doméstica carregam conseqüências que hipoteticamente afetarão 
seu desenvolvimento psicológico, moral e social desencadeando transtornos obsessivos compulsivos, bem como o 
comprometimento da aprendizagem e desenvolvendo a agressividade. 
 

Metodologia 
Este trabalho é fruto de um estudo de caso baseado em um atendimento realizado na clínica escola de uma 
faculdade de psicologia da cidade de São Paulo. Foram realizados atendimentos psicológicos entre os meses de 
março a junho de 2011. 
 

Resultado 
O paciente em questão foi exposto a agressões físicas por parte de seu progenitor em conseqüência do uso 
abusivo de álcool. A construção de identidade sofreu influência de fatores que podem justificar seu comportamento 
agressivo, déficit de atenção e Toc- Transtorno obsessivo compulsivo 

 
Conclusão 
O paciente participa de ambiente familiar que não utiliza de diálogo, fator este considerado de vital importância para 
o favorecimento do desenvolvimento dos distúrbios emocionais e sociais apresentados. Isto impossibilita a 
autonomia no que diz respeito à busca de independência, atividades sociais e falta de interesse de conhecer a si e 
ao outro evidenciando um comportamento pueril, ou seja, não compatível com sua idade cronológica tornando o 
trabalho terapêutico mais laborioso em função da alienação quanto à necessidade de autoconsciência e 
compreensão dos próprios sentimentos. 
 
 
 
Palavras-chave: Adolescentes,violências doméstica e consequências. 
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AS CONCEPÇÕES DOS UNIVERSITÁRIOS/UNASP SOBRE O PROJETO APINAJÉ 
2011:  EXPECTATIVAS E STATUS DE MISSÃO 

Luciana Simões Costa De Oliveira; Sebastiana Umbelina Chaves; Eunice Barros Ferreira Bertoso; 
Cristina Zukowsky Tavares Tavares; Glauber Araujo; Matson Santana 

 
 

Introdução 
A comunidade Apinajé está localizado perto da confluência dos rios Araguaia e Tocantins (Ladeira e Azanha 2003), 
uns 20 km da cidade de Tocantinópolis, na Terra Indígena Apinajé nas aldeias de Cocalinho, Patrirzal, Butica, 
Bonito, Riachinho, Buriti, Mariazinha e São José.  A população é 1,100 em 18 aldeias, seis próximas às margens 
dos afluentes do rio Tocantins, estas formadas de famílias oriundas da aldeia principal, que é Mariazinha e São 
José. 

 
Objetivo 
Durante o período de 26/06 a 03/07/11, o Núcleo de Missões & Crescimento de Igreja (NUMCI), em parceria com o 
UNASP, levou 33 alunos dos três campis até o Tocantins, onde realizaram projetos de assistência com os nativos 
Apinajés, visitando seis aldeias: Cocal Grande, São José, Abacaxi, Mariazinha, Prata e Girassol. Este projeto tem 
como proposta investigar as concepções dos universitários do UNASP sobre o projeto Apinajé, suas expectativas e 
status de missão. Intensificar a construção de competências de trabalho em equipes multidisciplinares, cooperação 
e trocas de experiências entre os universitários e nativos. 

 
Metodologia 
A abordagem metodológica utilizada foi à pesquisa quantitativa. Na coleta de dados foram utilizados questionários 
mistos. O estudo foi realizado com 40 participantes de três campis do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 
Sendo 73% do sexo feminino, com formação acadêmica: 32% pedagogia, 26% enfermagem, 17% educação física, 
7% psicologia e história, 3% teologia e 1% medicina e odontologia. 
 

Resultado 
No que tange as expectativas dos sujeitos em relação ao projeto 26% afirmam que esperam passar e receber 
conhecimento cultural e religioso. Levar o evangelho a todas as nações. E 17% consideram aprender mais sobre os 
índios (etnias), crenças, culturas, para ajudar a planejar a evangelização dos mesmos. E ainda 10% mencionam 
ajudar o próximo em todos os aspectos abrangentes, físico, mental, espiritual aproximar-se de Deus. Encontrar a 
oportunidade para aplicar a teoria na prática. Na abordagem a relação dos participantes com os nativos, 33% cita 
muito bom, 27% excelente e 20% consideram ótimo e bom. Na dimensão relação com os colegas voluntários, 50% 
menciona excelente. A maior dificuldade na vivência do projeto apontada pelos sujeitos (37%), foi pouco tempo de 
permanência. Na questão opinião sobre como foi o projeto Apinajé, foram levantados dados de extrema relevância, 
sendo que 37% dos participantes indicam como maravilhoso, alegria de ter Jesus, espiritualidade, cultural, ótima 
experiência, fantástico, programa de Deus. E 20% relatam como sendo uma experiência única, benção, só 
participando para saber. Marcou a minha vida. Percebe-se nesta situação coerência de opiniões no que diz respeito 
ao fato considerado mais importante no projeto Apinajé, onde mencionam a presença constante de Deus, a 
interação dos nativos com os participantes. Descobrir e aprender uma cultura diferente. 

 
Conclusão 
Concluímos que os elementos que podem ser levados do mundo Apinajé para o cotidiano dos universitários 
paulistas na concepção dos participantes são: simplicidade; pureza; alegria; gratidão; paixão pela natureza; 
disciplina; obediência; relação com a família; vontade de aprender; respeito à hierarquia e com os mais velhos; 
viver com o essencial. Expressaram ainda que houve uma redução de preconceitos e que pretendem disseminar o 
que aprenderam praticando o que lá viveram e motivando os outros a aprender um pouco mais sobre o mundo 
Apinajé. 
 
 
Palavras-chave: conhecimento intercultural, Apinajé. 
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ESTRESSE EM PORTADORAS DE FIBROMIALGIA 

Rosana Angelo Ribeiro; Elen Pereira Da Silva; Tirza Wendy Silva Balmant; Flávia Helena Zanetti Farah  

 
         

Introdução 
A fibromialgia é uma síndrome dolosa crônica não inflamatória manifesta no músculo esquelético, é caracterizada 
por dor difusa e fadiga. O diagnóstico é estabelecido através de 18 pontos dolorosos, sendo portador da síndrome o 
indivíduo que apresentar 11 pontos dolorosos em um período de três meses. A etiologia e fisiopatologia da 
fibromialgia ainda são desconhecidas. Estresse é uma adaptação fisiológica interna que sofremos quando nos 
vemos diante de qualquer mudança no ambiente que nos cerca. Podendo-se manifestar em quatro fases, sendo 
elas: Alerta, que é fase positiva do estresse; resistência, que acontece quando a fase de alerta é mantida por muito 
tempo; quase exaustão, que ocorre quando o estresse excede o nível gerenciável; exaustão, que é considerado o 
estresse patológico. O estresse afeta significativamente a vida do paciente, sendo que suas manifestações mais 
comuns se referem á depressão, ansiedade, irritabilidade e problemas somáticos. Em suma, indivíduos expostos ao 
estresse têm um aumento significativo de risco de desenvolver doenças crônicas. Percebe-se que portadores de 
fibromialgia, ficam expostos constantemente a fatores estressantes como dores constantes, insônia, cansaço, 
apatia, dor abdominal, cefaleias, tonturas, dor torácica atípica e palpitação. Estimular o paciente de fibromialgia a 
localizar fontes de estresse emocional e ensinar formas de autocontrole traz consideráveis resultados para a 
diminuição da dor crônica. 

 
Objetivo 
Este artigo tem como objetivo verificar o nível de estresse em portadores de fibromialgia. Identificando a 
predominância dos sintomas físicos ou psicológicos, para que futuramente estabeleçam medidas que melhorem no 
âmbito social a qualidade de vida destes indivíduos. Para a ciência este artigo poderá contribuir em estudos para 
estabelecer uma relação entre portadores de fibromialgia e o estresse. 
 

Metodologia 
Esta pesquisa foi realizada numa Instituição particular localizada na região Sul de São Paulo, num grupo composto 
por 10 mulheres portadoras de fibromialgia com idade entre 32 a 68 anos, para coleta de dados foi aplicado o teste 
de Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de LIPP (ISSL), a aplicação foi coletiva realizada numa sala desta 
Instituição, com duração de 40 minutos. 

 
Resultado 
Os resultados obtidos demonstraram a presença de estresse em todas as participantes, tendo prevalência na fase 
de quase exaustão, com 60% da amostra avaliada, fase esta recém-descoberta, onde a tensão excede o limite do 
gerenciável, nesta fase existe muita ansiedade alterando as percepções do individuo, as defesas começam a 
reduzir devido à alta produção de cortisol e as doenças começam a surgir. Segue-se com 30% da amostra 
apresentando-se na fase de resistência, que é a fase onde o estresse é mantido por um período longo de tempo e a 
produtividade do individuo começa a cair. Apenas 10% da amostra se encontram na fase de exaustão, é a fase 
patológica do estresse, existe um desequilíbrio interior muito grande e começam a surgir doenças. Podemos 
verificar que 80% das respostas destas pacientes ao estresse está ligada tanto a fatores fisiológicos como a fatores 
psicológicos, o que pode causar tanto mudanças corporais físicas como mudanças no processo psíquico. E apenas 
10% da amostra apresentaram apenas fatores fisiológicos e 10% apenas fatores psicológicos. 
 

Conclusão 
O estresse é prejudicial à saúde e esta relacionado a doenças crônicas, principalmente da musculatura esquelética, 
então podemos concluir que existe um nível alto de estresse no grupo portador de fibromialgia, tanto o estresse 
físico, que envolve mudanças corporais, como freqüência cardíaca aumentada, pressão sangüínea e tensão 
muscular, como o estresse psicológico que inclui desde euforia, ansiedade, agressividade e depressão. Sabendo 
que o organismo pode ficar alternando nestes sintomas, dependendo do êxito dos esforços em diminuir o nível do 
estresse, poderá desencadear outras patologias. Diante deste resultado, fica um alerta, para implementar medidas 
que venha a reduzir estes sintomas. 
 
 
 
Palavras-chave: Fibromialgia; Estresse. 
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ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO: INTERVENÇÕES POSSÍVEIS 

Adriana Miranda Ferreira Leite; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
  

Introdução 
O estresse está enquadrado pela OMS, como uma doença associada a resultados desastrosos, com alteração 
orgânica. É causado pelo excesso de tensão do organismo, submetido a uma situação que exige esforço para 
adaptação. Pode ser destacado ainda como um dos fatores principais na queda de produtividade no trabalho.O 
projeto desenvolvido foi aplicado em uma das unidades de uma empresa, do ramo de materiais de construção, 
localizada na região Sul da cidade de São Paulo. Sendo esta uma empresa de médio porte em fase de expansão. 

 
Objetivo 
Foi proposto estratégias para a diminuição do estresse de funcionários e gestores, bem como o levantamento de 
necessidades, dificuldades encontradas, viabilidade de mudança e incentivo do trabalho em equipe. 

 
Metodologia 
Realizou-se a observação do campo e aplicaram-se dois questionários específicos, um deles voltado aos gestores 
e o outro aos funcionários. A partir dos resultados obtidos dessa coleta de dados, discutiram-se os papéis e 
responsabilidades referentes à função, e as possíveis mudanças em prol do coletivo e do clima organizacional.O 
trabalho em equipe foi incentivado através da conscientização, por meio de palestra e dinâmica de grupo. Algumas 
alternativas foram sugeridas para a diminuição do estresse dos funcionários, incluindo uma atitude positiva do 
gestor, maior flexibilidade e receptividade a novas idéias e pequenos projetos voltados a valorização do funcionário, 
sem alteração da rotina de trabalho. 

 
Resultado 
Foi possível observar a integração da equipe através da cooperação e confraternização de seus membros.Houve 
uma diminuição da hostilidade do gestor, uma melhora na comunicação da equipe e a presença de atitudes 
proativas, revelando a preocupação com o bem estar do outro e do grupo. 

 
Conclusão 
Constatou-se que a motivação, não apenas a financeira, é um recurso indispensável para a melhora do clima 
organizacional e a diminuição do estresse.Entretanto, ainda existem barreiras difíceis de serem transpostas devido 
a políticas não definidas na empresa.  

 
 
Palavras-chave: Trabalho, Estresse, Intervenções. 
 

 


