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APLICAÇÃO WEB DE DOAÇÃO 

José Manuel Dange; Glauco Todesco 

 
Email: j-dange@hotmail.com 

 
Este aplicativo consiste em trazer para comunidade um espaço virtual onde as pessoas que intencionam 
ajudar ao próximo, possam estar unidades, trocando informações, opiniões relacionadas à 
responsabilidade social, tendo a possibilidade de realizar doações de produtos e itens de primeira 
necessidade entre outros, de forma confortável e agradável utilizando a tecnologia. Não recebendo 
nenhuma espécie de remuneração ou comissão pelos itens doados, visando incentivar e proporcionar 
um ambiente virtual propício a ações solidárias unindo pessoas com o interesse em ajudar ao próximo.  
Um dos principais propósitos da rede social de doação é facilitar o encontro entre uma pessoa com 
necessidade de um determinado artigo com a pessoa que tem o mesmo artigo e pretende jogar fora por 
não saber a quem doar ou quem necessita do mesmo. A aplicação pretende tornar mais fácil o acesso a 
pessoas necessitadas, não necessariamente apenas indivíduos em extrema necessidade, bem como 
aqueles que necessitam de um item específico, mas que por alguma razão estão impossibilitados de 
obtê-lo, através da rede social de doação, há possibilidades de haver um individuo com o mesmo item e 
com a intenção de doar, podendo este item ser um calçado, um agasalho, colchão entre outros. 
 
Palavras-chave: Aplicativo web Rede Social Doação 

 

 
 

 

 

 

BIG DATA NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO PARA AÇÕES DE COMBATE A 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Rafael Augusto Cavalaro; Wanderley Cremonese Junior 
 

Email: rafael.cavalaro@outlook.com 

 
O processo de Big Data visa trazer conhecimento e qualidade das informações de variadas fontes 
estruturadas e não estruturadas, que podem ser utilizadas para a tomada de decisão. Um estudo de 
caso foi realizado a partir de uma base de dados do PSF (Programa Saúde da Família), para 
proporcionar um aprofundamento na área em questão. Foram executadas extrações de dados nas 
fontes Twiter e Facebook e PSF, para obtenção de informações sobre a hipertensão arterial, para que 
um gestor possa considerar as postagens das principais instituições de saúde brasileiras fomentam 
sobre hipertensão arterial em gestantes, e utilizar as informações relevantes para aplicação prática em 
ações de prevenção e combate a esta doença. A aplicação deste trabalho busca apresentar resultados 
alinhados com a área de atuação e objetivo do PSF, que é o tratamento preventivo de doenças. 
 
Palavras-chave: Big Data, Hipertensão Arterial 

 
 

 

 

 

 

 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 6 

BIODIVERSITY INFORMATICS 

Jader Gabriel Soares Arruda; Cleverton Borba 

 
Email: ja_computacao@hotmail.com 

 
A área de Biodiversity Informatics embora nova, vem mostrando resultados no auxílio à preservação da 
natureza. Informações sobre a Biodiversidade são importantes para estabelecer métodos de 
preservação de espécies, melhor entender o meio ambiente, o relacionamento de várias espécies 
vivendo em conjunto, predizer mudanças climáticas e mesmo melhorar o rendimento na econômico da 
agricultura. Por estas razões, informações referentes à Biodiversidade são cada vez mais necessárias e 
com este crescimento, precisa se manter estas informações bem armazenadas de maneira que seja 
fácil recuperá-las posteriormente bem como divulgar entre pesquisadores e ao público em geral. Esta é 
uma área mista que envolve esforços das áreas de Biologia e computação. Nesta área, a Ciência da 
Computação tem um papel fundamental pois cria sistemas web, estabelece padrões de metadados, 
ferramentas para análises de informações, melhora métodos de transferência e de catalogação de 
dados. Com base em uma análise de sistemas Web já existentes no mercado, foi criado uma portal web 
que permite pesquisadores e estudantes da área de Biologia armazenar no padrão Darwin Core a 
Dublin Core informações referentes à Biodiversidade do campus Unasp-SP e disponibilizar na Internet 
para o público em geral conhecer mais sobre a flora e fauna do campus. A idéia principal deste projeto é 
usar o conhecimento e a divulgação a respeito das espécies como forma de conscientização ambiental 
dentro do campus. 
 
Palavras-chave: Bodiversity Informatics, Padrões de Metadados, Programação WEB 

 
 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE REPOSITÓRIO DE DADOS EM 
PLATAFORMAS NATIVAS PARA HOSPEDAGEM DE SITES COMERCIAIS 

Cristiano Soares Schmitz; André Marcos Silva 

 
Email: cristianos.schmitz@bol.com.br 

 
Cada vez mais os sistemas de hospedagem vêm se modernizando como ambiente de suporte de 
serviços como provedores de sistemas web. Atualmente, estes portais oferecem não só infraestrutura 
para hospedagem, mas também, facilidades com as atividades de desenvolvimento, configuração e 
instalação de aplicações clientes. Este trabalho é um estudo prático de avaliação focado nas facilidades 
quanto aos serviços de repositório de dados nos ambientes de desenvolvimento nativo em plataformas 
de hospedagem. Como estudo de caso esta pesquisa considera um provedor existente e líder de 
mercado nesta categoria, e a construção de um portal online para efeito de análise prática. Este estudo 
de caso deverá criar subsídios reais para que diferentes critérios e observações sejam considerados ao 
longo do trabalho, permitindo um laboratório real para análise, implantação e validação dos resultados 
obtidos. 
 
Palavras-chave: Hospedagem de sites, Computação na nuvem, Repositório de dados. 
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INCLUSÃO DIGITAL: INFORMÁTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Andrew Leme Pavam, Igor Pina Lima, Thainá Vieira Partelli, Richard Humberto Pires de Jesus; Roberto Sussumu 
Wataya 

 
Email: andrewlemepavam@gmail.com 

 
Este projeto tem como objetivo capacitar os deficientes visuais a utilizarem o computador como ferramenta de 
acesso as informações. A metodologia será desenvolvida em quatro etapas. Na primeira etapa será abordada a 
história da informática e conceitos de hardware e software. Na segunda treinamento da datilografia eletrônica. Na 
terceira etapa, Software de leitura de telas Virtual Vision. Na quarta etapa será passado como navegar na internet 
através de browsers. Como o projeto está em andamento, não temos resultados conclusivos. 
 
Palavras-chave: Deficientes visuais, Hardware, Software e Leitor de tela. 

 

 
 
 
 

 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM UMA MULTINACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - PROPOSTA DE MELHORIA BASEADA EM UMA 
ANÁLISE ORIENTADA A LINGUAGEM DE PROCESSOS 

Bruno Erthal Fonseca; André Marcos Silva 

 
Email: bruno_erthal@hotmail.com 

 
Ter um processo eficaz é sinônimo de agilidade e organização ao negócio. O trabalho em questão visa melhorar e 
solucionar falhas em atividades de Respostas a incidentes realizadas na Divisão de Segurança da Informação e 
Continuidade de Negócio de uma empresa de telecomunicações. A realização do trabalho foi baseada na 
exploração de ferramentas de processos e protocolos com apoio a identificação de necessidades, análise e projeto 
de uma proposta de melhoria. 
 
Palavras-chave: Segurança da Informação, CSIRT, Grupo de Resposta a Incidentes, Telecomunicações, 
Processos. 
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A CONTABILIDADE USADA NA GESTÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS 

Stephanie Vieira Ferreira, Lisie Regina Silva Roza; Andressa Pinheiro Ferreira Bergamo 

 
Email: stephanie_panters@hotmail.com 

 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como os conceitos e ferramentas contábeis podem 
ser aplicados na vida financeira pessoal dos estudantes do curso de Ciências Contábeis de forma que 
se possa obter um planejamento adequado e tranquilidade financeira. Em virtude do tema proposto 
surge o interesse em estudar como os estudantes do Curso Superior de Ciências Contábeis de um 
Centro Universitário localizado em São Paulo podem utilizar os conceitos e práticas contábeis na gestão 
de sua vida financeira. A pesquisa tem como objetivo verificar se os estudantes utilizam as ferramentas 
e conceitos contábeis na vida financeira pessoal. 
 
Palavras-chave: Contabilidade, Investimentos, Finanças Pessoais, Controle Financeiro. 

 

  
 

 

ANÁLISE E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO NUMA 
MICROEMPRESA DO RAMO DE FASTFOOD NA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO 

Kelen Martins Landvoigt, Camila Damasceno Jeremias; Marta Aparecida Martins Xavier 
      Email: kelen_17ml@hotmail.com 

 
Este trabalho mostra como a Contabilidade de Custos, um ramo da Contabilidade, é importante diante 
de um mercado cada vez mais competitivo, onde é preciso considerar informações sobre custos como 
elementos estratégicos dentro das organizações. A contabilidade de custos é uma técnica utilizada para 
identificar, mensurar e informar os custos dos produtos ou serviços. O objetivo deste trabalho foi 
analisar a aplicação do método de custeio por absorção e sua utilização no processo de tomada de 
decisão numa microempresa do ramo de Fast Food na zona sul da cidade de São Paulo. Este trabalho 
trata-se de uma pesquisa-ação, método que utiliza técnicas de pesquisa para informar a ação que se 
decide tomar com o fim de aprimorar a prática; e é uma pesquisa quantitativa. O método aplicado e 
analisado na empresa em questão foi o Custeio por Absorção, que consiste na apuração de todos os 
custos de operação dos bens produzidos ou de serviços prestados, sejam eles fixos ou variáveis. Neste 
trabalho é apresentada a aplicação e análise do Custeio por Absorção em duas receitas escolhidas, 
sendo elas consideravelmente responsáveis pela maior receita da empresa estudada: Açaí e X Salada. 
Foram calculados os custos diretos e indiretos de cada produto, depois foram identificados os custos 
fixos e variáveis, tornando possível calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. O cálculo 
da margem de contribuição possibilitou verificar a contribuição dos produtos elaborados em valores e 
em percentual e o ponto de equilíbrio possibilitou averiguar o exato volume de vendas em valores e em 
quantidades, para que a empresa não tenha nem lucro nem prejuízo. Concluiu-se que o método 
utilizado neste estudo, como ferramenta gerencial, trouxe benefícios à empresa estudada, que está sob 
nova direção e que pretende tornar-se um diferencial na região. 
 
Palavras-chave: Contabilidade de Custos, Custeio por Absorção, Margem de Segurança, Ponto de 
Equilíbrio. 
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O DESAFIO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO MERCADO GLOBALIZADO 
 

Gonçalves Tximanga Txissuale; Luís Fernando Da Rocha 
 

Email: goncalvesttxissuale@hotmail.com 

 
A contabilidade como Ciência social responsável pela transformação da relação da sociedade nos seus 
meios de produção e distribuição da riqueza, transformação vem acompanhando a evolução das 
relações comerciais, sendo mais antigas que a própria moeda. Também, a contabilidade como 
instrumentos que permite, a cada grupo principal de usuário, avaliação da situação econômica e 
financeira da entidade, num sentido, bem como fazer dedução futura. Por isso, o objetivo deste trabalho 
é mostra que o profissional contábil deve apresentar-se como um intérprete das informações contábeis 
da organização e não simplesmente como um apurador de dados. Também, a pesquisa descreverá as 
novas tendências da profissão contábil no cenário da economia globalizada; demonstrará as mudanças 
ocorridas na postura do profissional dessa área como reflexo da evolução tecnológica e das exigências 
do mercado do trabalho; além disso, evidenciará as principais competências exigidas para um 
contabilista. O trabalho teve como referência teórica as contribuições dos autores da área de Ciências 
Contábeis. A Coleta de dados foi através de questionário exploratória: Com a participação 20 
contadores atuam diretamente na área contábil com amostra de 50 profissionais. 
 
Palavras-chave: Perfil do profissional contábil 

  

  
OBRIGATORIEDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO INSTITUIDO PELA LEI 14.042/05 

Joaldo Souza Santos; Luiz Fernando Da Rocha 

 
Email: joaldo.santos@gmail.com 

 
A Contabilidade possui áreas específicas, dentre estas tem a Contabilidade Tributária, cujo objetivo 
principal são os tributos, do ponto de vista geral, é um campo de estudo e de aplicação das Ciências 
Contábeis, que se ocupa da contabilização por meio de lançamentos das empresas que produzam fato 
gerador dos tributos incidentes sobre lucros ou resultados superavitários que geram obrigações 
tributárias principais. Entre os tributos destaca-se o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza), tem competência para instituí-lo os municípios brasileiros e o Distrito Federal (Art. 156, III, da 
Constituição Federal), onde sua fonte de arrecadação representa grande importância ao Poder 
Executivo e seus recursos financeiros podendo ser utilizados em obras sociais e desenvolvimento local. 
O Sistema Tributário é entendido como conjunto dos tributos instituídos em um país ou região autônoma 
e os princípios e normas que os regem, tem como objetivo cativar recursos para que um estado possa 
financiar suas atividades, assim como seus gastos com educação, saúde, segurança e diversos outros. 
O principal objetivo deste trabalho foi analisar a percepção de profissionais da área Fiscal com atuação 
em análise e recolhimento do imposto ISS no município de São Paulo. Entendeu-se que a melhor 
estratégia seria a pesquisa exploratória e de abordagem qualitativa, com intuito de melhor observar e 
conduzir os entrevistados. A Lei 14.042/05 tem o objetivo de combater a evasão e sonegação fiscal, 
afastando prestadores com estabelecimentos fantasmas e que buscam apenas o beneficio em reduções 
de base de cálculo ou alíquotas, gerando lucros maiores devido ao recolhimento reduzido. Por outro 
lado, é questionada a criação de uma lei que dispõe sobre a cobrança de um imposto por ausência de 
cadastro, apenas por estar sediado fora do município de São Paulo, o que supostamente afronta a Lei 
Complementar nº 116/03, contrariando os princípios constitucionais com o intuito de combater a 
sonegação fiscal. 

 
Palavras-chave: Percepção; Imposto; Legislação. 
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PRÁTICAS DE GESTÃO DE CUSTOS ADOTADAS EM UMA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA DA GRANDE SÃO PAULO 

Vivian Sofia Coutinho Morais Coelho, Sônia Maria Marciliano, Tássia Costa Cerqueira; Luís Fernando Rocha 

Email: vivian_sofia@terra.com.br 

 
Diante do surgimento de inúmeras doenças e de uma busca incessante pela "cura", a indústria 
farmacêutica deparou-se com um cenário favorável para novos investimentos em pesquisas e, assim, 
com uma concorrência acirrada. Essa concorrência leva as indústrias a procura de uma gestão de 
custos eficaz para mantê-la em competitividade no mercado farmacêutico. A partir desta questão, foi 
elaborado o problema de pesquisa que é apontar as práticas de gestão de custos adotadas em uma 
indústria farmacêutica da Grande São Paulo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da 
pesquisa foi a pesquisa descritiva e bibliográfica, a abordagem do problema classifica-se como 
qualitativa e os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas. Como o presente 
trabalho foi permitido identificar como objetivo principal, as práticas de gestão de custos adotadas na 
indústria, que vão desde a utilização de ferramentas técnicas às estratégicas, visando à vantagem 
competitiva para concorrer no mercado em que se encontra atualmente. Ficou claro que conhecer os 
custos da organização define quais produtos são mais rentáveis, quais agregam ou não valores à 
empresa diante à concorrência e em relação aos seus clientes, as limitações dos recursos, entre outras 
vantagens. Conhecê-los também permite que o custo do produto seja composto de forma mais 
verdadeira possível. Conclui-se que as decisões sofrem influências internas e externas, tendo na gestão 
de custos uma ferramenta que pode identificar ou apontar os cenários das decisões a serem tomadas, 
apresentando as alternativas, bem como suas vantagens e desvantagens, levando em consideração os 
limites da organização, sejam de estrutura física, recursos humanos, recursos naturais ente outros 
recursos que possam influenciar nos objetivos da empresa. 
 
Palavras-chave: Contabilidade de custos; contabilidade gerencial; métodos de custeio; gestão de 
custos; competitividade; tomada de descisão 

REFLEXOS DA CONTABILIDADE INTERNACIONAL NA AUDITORIA INTERNA: UM 
ESTUDO NUMA EMPRESA COM RAMO EM BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL  

 
Vanessa da Silva Saugo Rovaris, Gislene Cristiana da Cruz Bezerra Anselmo; Luis Fernando da Rocha 

 
Email: vanessasaugo@hotmail.com 

 
Esta pesquisa apresenta a maneira como a lei 11.638/07 está abrangendo a sociedade e alterando a 
forma de publicar dados e informações das organizações, mostrando o impacto que a auditoria interna 
está sofrendo para se adaptar ao padrão de convergência internacional, isto além de demandar 
investimento, também precisará de uma dedicação concentrada de empresas, governos, instituições de 
ensinos e profissionais. Analisou-se as percepções do auditor interno e contador diante do processo de 
convergência das normas internacionais e seus reflexos na auditoria interna de uma empresa com ramo 
em biotecnologia industrial. Foi realizada uma entrevista em duas etapas, sendo que a primeira foi 
realizada com o auditor interno e a segunda realizada com o contador, tais profissionais foram 
responsáveis pela implantação das normas internacionais de contabilidade na empresa, foi utilizada 
uma abordagem qualitativa, quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se como descritiva, as fontes de 
pesquisa são primárias e secundárias, e os procedimentos de coleta de dados classificam-se como 
bibliográficos. Os profissionais contábeis entrevistados compreendem que a implantação da 
contabilidade internacional causou mudanças na auditoria interna trazendo vantagens e desvantagens, 
além de aumentar a responsabilidade dos profissionais, ocasionando, a necessidade de especialização, 
qualificação, treinamento e adaptação de sistemas de informação para apresentar demonstrações 
contábeis transparentes e confiáveis. Compreende-se que para o departamento de contabilidade da 
empresa com ramo em biotecnologia industrial, mesmo que em longo prazo, será obrigatório ter o 
devido conhecimento das novas práticas contábeis internacionais. Consequentemente, para a atividade 
de avaliação, o auditor interno precisa se adaptar as mudanças nas normas internacionais, juntamente 
com o departamento de contabilidade, para assim, apresentar um relatório de acordo com a 
obrigatoriedade de normas técnicas exigidas e estar ciente das mudanças ocorridas no controle interno, 
para auxiliar na transparência e eficácia das demonstrações contábeis, apresentando resultados que 
reflitam a realidade da empresa. 
 
Palavras-chave: contabilidade internacional, auditoria interna, normas internacionais, demonstrações 
contábeis. 
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SIMPLES NACIONAL OU LUCRO PRESUMIDO: UMA ANÁLISE DO REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Andrew Iago da Luz, Jéssica Bizerra Ferreira da Silva; Luís Fernando da Rocha 

 
 Email: andrew_hiago@hotmail.com 

 
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância do Planejamento Tributário para 
as empresas e verificar qual melhor regime de tributação para uma empresa no segmento de 
construção civil da cidade de São Paulo, o Simples Nacional ou o Lucro Presumido.  Com a alta carga 
tributaria brasileira, faz-se necessário, à empresa, estudar estes métodos para que ela possa se manter 
competitiva no mercado e para que obtenha maior lucratividade. A pesquisa foi realizada com base nas 
demonstrações contábeis da empresa Alumix Esquadrias Metálicas no exercício de 2013. Para esta 
pesquisa foi necessário um aprofundamento do conhecimento teórico sobre as duas formas de 
tributação que são os principais objetos do estudo. Após estudos teóricos paralelamente com o estudo 
dos documentos fornecidos pela empresa, foram realizados cálculos pelos dois regimes para obter-se o 
resultado final. Então com a realização dos cálculos foram comparados os resultados através do DRE – 
Demonstração do Resultado do Exercício de cada regime de tributação. Observou-se que o regime do 
Simples Nacional foi mais vantajoso pois trouxe redução nos impostos pagos anualmente. Este estudo 
contribuiu para demonstrar a importância do planejamento tributário e para descobrir a tributação mais 
econômica para empresa tornando-a mais competitiva e lucrativa. 
 
 
Palavras-chave: Simples Nacional; Lucro Presumido; Regime Tributário; Planejamento Tributário. 
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CULTURA ESCOLAR: SABERES DE PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO 
FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR DURANTE A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Marcelo Geraldino E Silva, Grupo De Estudos E Pesquisa Em Educação Física Escolar - Gepefe; Jose Carlos 
Rodrigues Junior 

 
Email: m.silvagerald@gmail.com 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso é parte de um grande projeto de pesquisa em 
desenvolvimento sobre saberes de professores sobre a Educação Física. Teve como objetivo acessar 
os saberes docentes sobre a Educação Física Escolar. Foram alvo de análise e discussão as 
lembranças, a compreensão e os relatos sobre as experiências vividas de dois sujeitos, dentre os quais 
uma Coordenadora Pedagógica e uma Professora de Educação Física que atuavam em uma mesma 
escola, localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Foi desenvolvida análise de conteúdo dos dados 
acessados. Dentre os resultados encontrados destacam-se: as lembranças negativas vividas pelas 
professoras quando foram alunas da Educação Física na Educação Básica, essas lembranças foram tão 
marcantes na vida da professora Coordenadora que gerou um trauma com repercussões ainda na vida. 
As experiências como alunas da Educação Física promoveram, por exemplo, uma postura acadêmico-
profissional diferente das duas docentes quando as mesmas se transformaram em professoras. A 
professora coordenadora revelou compreender que o papel da Educação Física na escola é auxiliar no 
processo de alfabetização, tratando e estimulando as capacidades psicomotoras dos alunos. Já a 
professora de Educação Física entende que o papel da área passar também pela psicomotricidade dos 
alunos, contudo devendo ir além como o oferecimento de conhecimentos e experimentação de 
diferentes conteúdos/práticas corporais não conhecidos pelos alunos. Contudo as professoras 
demonstraram gostar do que fazem e apesar de terem tido experiências desagradáveis na educação 
básica se mostram positivas quanto à forma de atuarem e entenderem a Educação Física escolar. 
Quanto as suas compreensões sobre os futuros profissionais de Educação Física elas relatam que é 
necessário ter força de vontade e uma preocupação em não agir de maneira omissa, afirmando ainda 
que infelizmente os novos professores chegam sem a bagagem necessária para enfrentar o cotidiano 
escolar. 
 
Palavras-chave: Saberes docentes; Educação Física Escolar; Objetivos  
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CULTURA ESCOLAR: SABERES SOBRE OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Leandro dos Santos Afonso, Adalberto Santos Da Cruz, Adriano Roberto Da Silva; José Carlos Rodrigues Júnior 

 
Email: leandro.afonso@hotmail.com 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso é parte de um grande projeto de pesquisa em 
desenvolvimento sobre os saberes docentes de professores atuantes na Educação Básica. Teve como 
objetivo acessar os saberes de diferentes atores escolares sobre o processo de avaliação na Educação 
Física Escolar. Foram alvo de análise e discussão as argumentações de onze sujeitos, dentre os quais 
dois Vice-Diretores, uma Coordenadora Pedagógica, três Professores especialistas em outros 
componentes curriculares, duas Professoras Pedagogas e três Professoras de Educação Física de duas 
escolas estaduais localizadas na zona sul da cidade de São Paulo. Foi desenvolvida análise de 
conteúdo dos dados alcançados. Dentre os resultados encontrados destacam-se: as dificuldades dos 
professores em tratar do tema da avaliação, a ênfase nas dimensões atitudinal e procedimental dos 
conteúdos de ensino da Educação Física escolar. Contudo e, em menor medida, a dimensão conceitual 
aparece nas argumentações dos professores, principalmente dos formados em outras áreas do 
conhecimento, o que é uma evidência da influencia da inserção do Currículo de Educação Física na 
rede estadual de ensino de São Paulo. 
 
Palavras-chave: Saberes docentes; Avaliação; Educação Física Escolar 
 
 

 
 
CULTURA ESCOLAR: SABERES SOBRE OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Gleucimar Bomfim Soares Da Silva, Ezequiel Dias Mendes, Jaciel José Cardoso; José Carlos Rodrigues Júnior 

 
Email: gleucimarsoares@bol.com.br 

O presente trabalho de Conclusão de Curso é parte de um grande projeto de pesquisa em 
desenvolvimento sobre os saberes de professores atuantes na Educação Básica. Teve como objetivo 
alcançar a compreensão de atores escolares sobre os objetivos da Educação Física Escolar. Foram 
alvo de análise e discussão as argumentações expressas em um conjunto de entrevistas realizadas com 
onze sujeitos, dentre os quais dois vice-diretores, uma coordenadora pedagógica, duas professora 
pedagogas, três professoras especialistas em outros componentes curriculares e três professoras de 
Educação Física Escolar que atuavam em duas escolas da rede pública estadual localizada na zona sul 
do Estado de São Paulo. Foi desenvolvida análise de conteúdo dos dados alcançados. Os principais 
resultados apontam que os diferentes atores convergem na concepção de relação entre as aulas de 
Educação Física e a saúde. Aparentemente os professores generalistas atuantes no Ensino 
Fundamental I propõem uma Educação Física que ajude no trabalho desenvolvido em sala de aula, 
principalmente na questão da alfabetização, principalmente no trabalho a partir de habilidades motoras, 
capacidades físicas como coordenação, equilíbrio e etc., enquanto que os professores especialistas em 
outros componentes curriculares, atuantes no Ensino Fundamental II e Médio e os professores de 
Educação Física pensam os objetivos correlacionados ao conhecimento sobre a saúde e ao trabalho 
com os esportes. Ao comparar as argumentações dos professores de Educação Física com documentos 
oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo estadual de São Paulo, é possível 
verificar que esses documentos apontam para uma grande gama de objetivos que não são explorados 
pelos docentes. Os resultados gerais apontam para o pouco conhecimento escolar sobre os objetivos da 
Educação Física na escola. 

 
Palavras-chave: Saberes docentes; Objetivos; Educação Física Escolar 
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ESTUDO COMPARATIVO DOS NÍVEIS DE AUTONOMIA PARA O DESEMPENHO 
NAS AVDS E AIVDS ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADES FISICAS E 

IDOSOS SEDENTARIOS 

Vinicius Ferreira Silva, Erica Danielle Pereira Ott; Adriano Marques 
Email: vinnyfefe@hotmail.com 

 
O acentuado aumento de idosos na população representa novos desafios na saúde e qualidade de vida 
do idoso. O processo de envelhecimento é acompanhado, muitas vezes, por um estilo de vida inativo, 
que favorece as incapacidades e dependência. Com a pratica de atividades físicas é possível minimizar 
o risco de acidentes ocorridos pelas alterações físicas que ocorrem com o passar dos anos, e o 
percentual de quedas é maior em idosos sedentários. A prática de hidroginástica e caminhada pode 
influenciar na qualidade de vida dos idosos, além de melhorar a pratica de atividades de vida diária 
(Avds) e atividades instrumentais de vida diária (Aivds). Desta forma, pretendemos analisar se as 
modalidades hidroginásticas e caminhada também atribuem benefícios à saúde e qualidade de vida do 
idoso, assim como a dança e musculação, comparando os níveis de autonomia para o desempenho nas 
Avds e Aivds entre idosos praticantes atividades físicas e idosos sedentários, apresentar os benefícios 
da pratica regular de atividades físicas para autonomia dos idosos. Foram avaliados dois grupos de 
idosos, praticantes de hidroginástica ou caminhada e sedentários, totalizando 72 homens e mulheres 
com idades acima de 60 anos. Os dados foram obtidos através de duas escalas referentes às Avds 
(Katz) e Aivds (Lawton), que foram usadas tanto para sedentários quanto para o ativos. O grupo de 
idosos ativos relataram conseguir fazer todas as atividades da escala de Katz sem auxilio de outras 
pessoas, na escala de Lawton mais da metade relataram fazer as atividades sem auxilio. O grupo de 
sedentários, conseguiam fazer as atividades da escala de katz, porém alguns precisavam de ajuda. Já 
na escala de Lawton apenas 20% dos idosos conseguiam fazer todas as atividades. Concluiu-se que, 
assim como a dança e musculação, as modalidades hidroginástica e caminhada são benéficas para 
manutenção da qualidade de vida dos idosos. 
 
Palavras-chave: Idosos. Hidroginástica. Caminhada. Autonomia. 

 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – 
GEPEFE/UNASP/SP: CONSTRUINDO IDENTIDADE E IMPACTANDO O 
PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

José Carlos Rodrigues Júnior, Leonardo Tavares Martins, Natália C. Oliveira Vargas E Silva, Grupo De Estudos E 
Pesquisa Em Educação Física Escolar - GEPEFE/UNASP/SP; Jose Carlos Rodrigues Junior 

Email: rodriguesjcrj@hotmail.com 

 
A Educação Física Escolar passou por intensas transformações ao longo das últimas décadas, dentre 
as quais destacamos algumas: (1) a revisão de seu papel como componente curricular; (2) a revisão de 
sua finalidade na escola; (3) de seu objeto de ensino; (4) de objetivos de ensino; (5) dos conteúdos 
específicos e (6) reflexão sobre a necessidade de transformações da prática pedagógica do professor. 
Para tratar desse processo estudando-o, desenvolvendo pesquisas sobre seu impacto nas escolas e na 
proposição de ações na realidade educacional é que o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Física Escolar – GEPEFE/UNASP/SP foi criado. O objetivo deste grupo é promover estudos, pesquisas, 
oficinas e conhecimento na área da Educação Física Escolar a fim de conduzir a aproximação dos 
alunos de graduação da realidade do contexto escolar; além de promover diálogo e interação com 
professores atuantes nos diferentes níveis de ensino e iniciação científica dos alunos do curso do 
UNASP. Funcionado desde 2013, cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e certif icado 
pelo UNASP desde 2014, conta com reuniões quinzenais. É liderado pelo professor Dr. José Carlos 
Rodrigues Júnior e conta com a participação dos professores Dr. Leonardo Tavares Martins e Dra. 
Natália C. Oliveira Vargas e Silva, de graduandos e professores formados. Todas as ações 
desenvolvidas têm gerado resultados como: (1) o desenvolvimento de pesquisas, (2) estudos e 
reflexões sobre a área e (3) oficinas para professores da área com os resultados apresentados em 
diferentes Congressos, Simpósios e Encontros de Formação, além de (4) aprovações de alunos do 
UNASP em concursos públicos. Portanto, o GEPEFE tem constituído sua identidade, processo 
fundamental para o fortalecimento e visibilidade no contexto das instituições de ensino superior do 
estado de São Paulo e também no contexto educativo, acadêmico e científico do UNASP. 
 
Palavras-chave: Formação Profissional; Educação Física Escolar; Pesquisa 
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METODOLOGIAS PARA O ENSINO DO FUTEBOL UTILIZADAS POR TÉCNICOS 
QUE ATUAM EM ESCOLAS DE FUTEBOL 

Marciel Oliveira de Deus Junior; José Carlos Rodrigues Júnior 

 
Email: juniormarciel@hotmail.com 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisou o conhecimento e a forma de propor o processo 
de ensino-aprendizagem-treinamento de futebol utilizado por professores que atuam em escolas de 
esporte. A pesquisa utilizou um questionário contendo sete questões abertas sobre a temática da 
pedagogia do futebol. Foram alvo de análise e discussão as respostas de 10 técnicos/professores que 
atuavam em escolinhas de futebol na região sul da cidade de São Paulo, próximo ao Centro 
Universitário Adventista de São Paulo – UNASP/SP. Foi desenvolvida análise de conteúdo dos dados 
alcançados. Dentre os resultados encontrados destacam-se que: os professores conhecem os métodos 
tradicionais e ativos de ensino dos esportes coletivos. Entretanto, os métodos ativos ainda não 
aparecem nas aulas/treinos dos professores, que predominantemente utilizam os métodos tradicionais. 
Apesar da utilização dos métodos tradicionais, os sujeitos afirmam equilibrar em termos percentuais o 
trabalho com as dimensões técnica e tática, o que é um elemento positivo já que as pedagogias 
tradicionais partem do ensino da técnica. 
 
Palavras-chave: Métodos de Ensino; Futebol; Escola de Futebol 
  

 

MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIAS 

Joelma Rodrigues Dos Passos, Gabriela Fontes Teodoro Chaves, Joelcio Rodrigues Dos Passos; Dra. Natália C. 
Oliveira Vargas E Silva 

 
Email: joelma_hands@yahoo.com.br 

 
A motivação pode ser caracterizada como a força impulsionadora do indivíduo para determinado 
objetivo. A motivação para a prática de atividades físicas é um dos temas estudados na área da 
psicologia do esporte. O objetivo deste estudo foi analisar e comparar as principais motivações dos 
praticantes de exercícios resistidos, aeróbios e anaeróbios. Foram estudados 67 indivíduos, 33 homens 
e 34 mulheres, com idade entre 18 e 40 anos. Os indivíduos que praticavam exercício resistido se 
motivavam mais pela estética que os do grupo aeróbio (p=0,002). Os praticantes de exercício resistido 
se motivavam mais por competitividade (p=0,038) e estética (p=0,05) que os que praticavam exercício 
anaeróbio. Os praticantes de exercício anaeróbio se motivavam mais pelo prazer que os que praticavam 
exercício aeróbio (p=0,006). Em média considerando todos os sujeitos agrupados o que mais motivava 
a amostra a praticar atividade física regular era o prazer, seguido da saúde, estética, controle de 
estresse, sociabilidade e, por último, competitividade. Concluímos que os indivíduos que praticam 
exercício resistido, assim como os que praticam exercícios anaeróbios se motivam mais por aspectos 
relacionados à prazer e saúde, enquanto que os praticantes de exercício aeróbio se motivam mais por 
saúde e estética. 
 
Palavras-chave: atividade física, motivação, adultos. 
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OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE 

Willyan Max Moschen Farias; Rodrigo Pignataro 

 
Email: willyam_max@hotmail.com 

 
Nos dias de hoje a prática de exercício físico tornou-se uma necessidade absoluta para o ser humano, 
uma vez que as revoluções industrial e tecnológica favorecem o aumento significativo do nível de 
estresse, ansiedade e sedentarismo. Em contrapartida, a introdução de novas tecnologias fez com que 
os homens se distanciassem daquele padrão de “homem do campo”, perdendo assim, o hábito de 
manter-se fisicamente ativo e tornando-se cada vez mais sedentários. Pesquisadores afirmam que é 
preciso investir pelo menos 30 minutos, três vezes por semana, numa atividade física. Infelizmente o 
que parece fácil na teoria: praticar exercícios físicos regularmente, não é tão fácil na prática. Boa parte 
dessa desmotivação para o estabelecimento de um programa de atividade física deve-se ao 
retardamento no início desse programa. Essa inatividade física e baixo nível de condicionamento físico 
têm sido considerados importantes fatores de risco para mortalidade bem como para desenvolvimento 
de doenças, sendo comparado inclusive ao fumo. Assim sendo, torna-se necessário o estímulo para a 
prática de exercícios físicos como forma de prevenção de diversas doenças e manutenção da saúde. O 
presente estudo tem por objetivo fazer uma revisão em periódicos brasileiros sobre os benefícios da 
prática regular da atividade física. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados do SciELO, 
PUBMED e LILACS, sendo encontrados 52 artigos sobre a temática abordada, todos das bases de 
dados do SciELO e LILACS, na língua portuguesa publicados no período pré-estabelecido de 2000 a 
2013. A partir dos trabalhos analisados, pode-se concluir que a prática de atividade física pode prevenir 
o surgimento precoce e/ou atuar no tratamento de diversas doenças, dentre elas, doenças metabólicas, 
cardiovasculares, pulmonares e psicológicas. Além disso, a prática de atividades físicas pode interferir 

positivamente na capacidade funcional de adultos e idosos, promovendo uma melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: atividade física, benefícios, doenças. 
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APLICAÇÕES DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA EM 
PACIENTES ACOMETIDOS POR SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO. 

Dhiane Loide de Oliveira, Deybson Castro Sousa, Ana Carolina Cunha Lima; Ivone Corsi da Silva 

 
Email: dha_oliver@yahoo.com.br 

 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE), é uma doen¬ça crônico-degenerativa e refere-se a uma 
dis¬função neurológica aguda de etiologia vascular. Os sintomas gerados pela lesão cerebral 
decorrente do AVE dependem da região e quantidade de tecido nervoso lesionado. Geralmente o 
paciente terá hemiplegia do hemicorpo contralateral à lesão cerebral, déficit de sensibilidade, equilíbrio, 
coordenação motora, comunicação, comprometimento cognitivo, visual, perceptivo, alteração no tônus 
muscular. As complicações influenciam diretamente na qualidade de vida do paciente. Propõem-se 
assim uma abordagem multiprofissional. Este estudo propôs avaliar a melhora de pacientes acometidos 
por AVE a partir das intervenções de Enfermagem em saúde mental e de Fisioterapia por meio da 
técnica de Shiatsu e Cinesioterapia. Trata-se de uma pesquisa de ação exploratória com abordagem 
quantiqualitativa. Participaram do estudo 10 portadores de sequelas de AVE, utilizou-se de Intervenções 
de Enfermagem Utilizadas na Autoestima de Pacientes com Sequelas de AVE submetidos 
concomitantemente à Intervenção de Fisioterapia em Shiatsu com Cinesioterapia e Cinesioterapia, no 
Período de Fevereiro à junho de 2014. Aplicou-se se a Escala visual analógica (EVA) para mesuração 
da dor, o SF-36 para identificar o índice de qualidade de vida e o Índice de Barthel que mede o grau de 
assistência exigido pelo paciente. O objetivo do presente estudo foi avaliar a melhora do paciente 
acometido por AVE a partir de Intervenções de Enfermagem na autoestima pelo Inventário da mesma, 
dor pela EVA, qualidade de vida pelo SF-36 e da Intervenções de Fisioterapia para o grupo da Técnica 
de Shiatsu e Cinesioterapia, e o de Cinesioterapia na dor no nível de dependência pelo ìndice de 
Barthel, tentando estabelecer qual a intervenção mais benéfica. A assiduidade dos pacientes foi 
determinante para obtenção da melhora proposta pelas intervenções.de acordo com os instrumentos 
utilizados, pode-se observar que os pacientes apresentaram melhora na autoestima, dor, dependência e 
qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Autoestima; Acidente Vascular Encefálico; Dependência; Dor; Qualidade de Vida. 

  

  

  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ENTRE TRABALHADORES INFORMAIS (CAMELÔS) DA 

REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Vinícius Singnoreti Panuci, Mayara Karoline Alves Silva; Oswalcir Almeida de Azevedo 

 
Email: vinicius.panuci@hotmail.com 

 
O estudo buscou conhecer a realidade de trabalhadores do comércio informal de rua, da região sul do 
município de São Paulo quanto ao acesso à assistência em saúde, dificuldades enfrentadas e 
estratégias utilizadas para este acesso. Utilizando metodologia quantitativa, exploratória e transversal, 
foram entrevistados 100 camelôs que trabalhavam em logradouros públicos. A pesquisa apresentou 
aspectos do cotidiano destes indivíduos e suas vivências na procura por assistência em saúde. 
Verificou-se que os serviços de saúde mais procurados foram as unidades básicas de saúde e pronto-
atendimentos; as principais dificuldades referidas para o acesso aos serviços de saúde foram a demora 
e má qualidade de atendimento. Concluiu-se que a amostra buscou predominantemente atendimento no 
setor público, e não foram informadas dificuldades de acesso que inviabilizasse o atendimento deste 
grupo nos serviços de saúde. A estruturação do serviço público de saúde na região sul de São Paulo 
tem facilitado o acesso destes trabalhadores, possibilitando encontrar raros relatos de dificuldade de 
acesso (10%). A maioria dos entrevistados (90%) relataram a existência de unidades de saúde próximas 
à sua residência e horário de atendimento favorável. 
 
Palavras-chave: Trabalho informal, saúde do trabalhador, acesso aos serviços de saúde. 
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO OLEOSO DO NIM (AZADIRACHTA 
INDICA) 

Bárbara Teles Batalha, Bárbara Teles Batalha; Professora Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 

Email: teles.barbara@hotmail.com 

 
O Nim (Azadirachta indica) é muito utilizado no campo da saúde, não produzem resíduos 
potencialmente tóxicos para o ser humano e ambiente. A planta vem representando a partir do século 
XIX o recurso mais importante para o desenvolvimento de medicamentos, (GIGLIOTE, 2010).  Conforme 
o decreto presidencial Nº5. 813, de 22 de junho de 2006, o governo federal aprovou a política Nacional 
de plantas Medicinais e Fitoterápicos garantindo à população brasileira o livre acesso as plantas 
medicinais e fitoterápicas de modo racional e seguro ao usuário, levando em conta o conhecimento 
tradicional sobre as plantas medicinais.  O objetivo do estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do 
extrato oleoso do Nim (Azadirachta indica), in vitro, nas concentrações de 20mg/mL. O extrato foi 
submetido á avaliação da atividade atimicrobiana usando o método da difusão em ágar pela técnica do 
disco. O teste foi feito a frente ás cepas de bactérias Gram positivas (Staphylococcus aureus), Gram 
negativas (Escherichia coli) e Fungos (Cândida albicans) . os resultados obtidos através desse estudo, 
mostra que o extrato oleoso do Nim (Azadirachta indica) nas concentrações testadas (20mg/mL) 
apresentou-se inativo frente aos microorganismos testados. Assim, os resultados obtidos encorajam a 
realização de novos estudos com esta estécie vegetal para se determinar o efeito terapêutico presente 
no extrato e que contribui para sua utilização de forma popular, como também para entender seu 
mecanismo de ação e avaliar sua toxidade em outros microorganismos, visando uma possível aplicação 
através dos métodos naturais na enfermagem. 
 
 
Palavras-chave: Atividade antimicrobiana, extrato oleoso, Nim, AzaderachtaÌndica. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Atividade antimicrobiana, extrato oleoso, Nim, AzaderachtaÌndica. 
 

 

  
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE TENSÃO DO PAPEL DE CUIDADOR 

FAMILIAR DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

Allynne da Silva Bispo, Blenda Dias Estércio; Ivone Corsi da Silva 

 
Email: allynnebispo@hotmail.com 

 
O cuidador familiar é um ser que sofre a limitação de seu ente tanto quanto o próprio doente; é uma 
figura singular, sensível, muitas vezes esquecido e ignorado. Ele necessita de orientações para se 
fortalecer nesse processo. O objetivo deste estudo foi identificar em cuidadores familiares de 
acidentados no trânsito, as características definidoras e os fatores relacionados ao Diagnóstico de 
Enfermagem de Tensão do Papel de Cuidador e traçar intervenções teóricas de enfermagem para 
minimizar tal diagnóstico, conforme Carpenito-Moyet (2011). Trata-se de um estudo transversal de 
abordagem qualitativa onde foram analisadas sete cuidadoras de acidentados com sequelas motoras. A 
coleta dos dados foi realizada mediante aplicação de formulário de pesquisa com quatro questões 
norteadoras para a entrevista. Diante das respostas utilizou-se um gravador. A ocorrência de um 
acidente de trânsito traz grandes alterações físicas e emocionais para o cuidador familiar, tais como 
somatização com dor em diversas partes do corpo; sono perturbado; isolamento social; choro e tristeza. 
O cuidador familiar se encontra em constante tentativa de tranquilizar, amenizar a dor e promover o 
bem-estar do acidentado, esquecendo-se de si mesmo; sendo assim é necessário que sejam traçadas 
intervenções que minimizem essas alterações. 
 
Palavras-chave: Cuidador; Acidentado; Cuidador familiar; Diagnóstico de Enfermagem. 
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DIREITOS DOS PACIENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA 
METASSÍNTESE QUALITATIVA 

Amanda Marques, Larissa Rakel Sousa Freires; Maristela Santini Martins 
Email: mrqs.amanda@gmail.com 

 
A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como porta de entrada ao sistema de saúde o que inclui 
o acesso aos bens, serviços e direitos. Busca-se conhecer a compreensão de profissionais e usuários 
da APS sobre os direitos do paciente na realidade Brasileira. Trata-se de revisão  sistemática qualitativa, 
realizada segundo as recomendações da Biblioteca Crochrane. Os critérios de inclusão foram: trabalhos 
que tratassem da realidade brasileira, envolvessem trabalhadores e/ou usuários dos serviços de saúde 
e que fossem publicados nos últimos 10 anos. Doze trabalhos que contemplaram os critérios foram 
analisados com o instrumento de Sandelowski, adaptado por Cabral e Zoboli. A análise preliminar dos 
dados apontou discussões sobre nove direitos: 1) acolhimento: ouvir as necessidades e oferecer 
respostas. 2) Integralidade: atender o sujeito incluindo sua história,seu contexto social e cultural. 3) 
Equidade: oportunidade de cada um acessar os serviços de acordo com suas necessidades. 4) 
Privacidade: preservação física e moral dos usuários e famílias. 5) Confidencialidade: garantia da 
preservação das informações dadas em regime íntimo. 6)  humanização: caracteriza-se por um 
atendimento com bom diálogo, proteção da vida, qualidade e satisfatório. Sendo o excesso de 
demanda, número insuficiente de trabalhadores, tempo curto da consulta e sobrecarga de trabalho 
fatores que colaboram para a desumanização em saúde. 7) Acesso: constitui-se em um direito amplo, 
em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. 8) Direito à Saúde: é o norteador dos demais 
direitos, é a partir do conhecimento desse que o usuário pode atuar dentro do sistema de saúde e 
buscar os demais direitos. 9) Autonomia: nem sempre é respeitada no SUS, devido relatos de que o 
indivíduo é tratado como  incapaz de tomar decisões. Conclui-se que profissionais e usuários 
compreendem os direitos dos pacientes, apontam problemas quanto ao respeito. É necessário apontar 
melhorias para alcançar assistência com qualidade. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Direitos dos Pacientes 

DIREITOS DOS PACIENTES REQUERIDOS EM UM SERVIÇO DE OUVIDORIA DA 
ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Marta Martins Barrionovo, Priscila Becher Goese, Maristela Santini Martins, Maria Cristina Komatsu Braga 
Massarollo; Maristela Santini Martins 

Email: mmbarrionovo@gmail.com 

 
O Serviço de ouvidoria contempla o direito do usuário de se expressar e de ser ouvido nas suas 
queixas, denúncias,necessidades,sugestões e outras manifestações. O trabalho irá analisar os direitos 
dos pacientes requeridos nas ouvidorias geradas relacionadas ao PSF/UNASP no ano de 2013. 
Utilizamos o Estudo exploratório descritivo do tipo pesquisa documental com coleta de dados 
retrospectivo. Os dados foram obtidos por meio de análise das fichas do serviço de ouvidoria da 
Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo, situada na Zona Sul de SP/SP,relativas às 12 UBS 
administradas pelo parceiro PSF/UNASP, durante o ano de 2013.Foram geradas 109 ouvidorias e o 
conteúdo divido em cinco categorias de problemas/reclamações e quatro categorias de direitos 
requeridos: mau atendimento (51,6%), demora no agendamento (22,3%), desorganização no serviço 
(12,1%), falta de visita domiciliar (8,3%) e negligência (5,7%). Direitos requeridos: A) acesso a bens e 
serviços (52,2%) subdividido em: serviços ordenados e organizados (28,6%), acesso a consultas 
(16,6%), encaminhamento em casos de urgência/emergência (1,3%), B) qualidade dos serviços de 
saúde (34,4%) subdividido em: atendimento digno, atencioso e respeitoso (24,2%), 
orientação/esclarecimento (9,6%), divulgação a população de programas governamentais (0,6%), C) 
tratamento no tempo certo (12,7%) subdividido em: acompanhamento de VD (7,6%), garantia de 
medicamentos (2,6%) e atendimento adequado com qualidade (2,5%) e D) infraestrutura adequada 
(0,6%). O direito mais requerido pelos usuários das UBS refere-se ao acesso de bens e serviços, o que 
mostra uma fragilidade no sistema de organização do atendimento. Ações governamentais como a 
Política Nacional de Humanização e o PMAQ visam melhorias na qualidade da atenção de modo a 
permitir maior transparência e efetividade das ações de saúde. Há necessidade do conhecimento por 
parte dos usuários com relação aos seus direitos para que possa requerê-los. Os direitos que os 
pacientes requereram nas ouvidorias estão relacionados ao acesso, qualidade,tratamento e 
infraestrutura adequada. 
 
Palavras-chave: Ouvidorias dos pacientes, Atenção Primária à Saúde, direitos do paciente 
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GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Elga de Souza Silva, Emilly Santos xavier, Ivone Corsi da Silva; Ivone Corsi da Silva 

 
Email: elga.s.silva@gmail.com 

 
A caracterização do cuidado prestado a mulher como diretivos e impositivos passou a ser manipulado 
pelas mãos de profissionais devidamente treinados a decidir por ela. Esse modelo de atenção prejudica 
a interação mãe, bebê e família. O conceito de atenção ao parto vem sofrendo modificações na 
implantação da política de parto humanizado e através da lei 11.108/2005, na qual garante as 
parturientes o direito a ter um acompanhante de sua livre escolha. Identificou-se artigos de enfermagem 
no período de 2004 a 2014 e descreveu-se a participação do acompanhante no parto humanizado. trata-
se de um estudo de revisão de literatura sistematizada integrativa realizada entre as datas de 
16/07/2014 a 19/07/2014. Obteve-se um total de 21 artigos para revisão de literatura, onde se relatavam 
a importância do acompanhante, como por exemplo, apoio emocional, alivio das dores no trabalho de 
parto e parto além de fortalecer vínculo parental e afetivo com o bebê. O acompanhante tem importância 
significativa nos períodos que englobam o parto atribuindo à eles formação de vínculos afetivos e 
provedor de segurança e apoio emocional. 
 
Palavras-chave: Acompanhantes de pacientes, Parto humanizado e Parto natural. 

 

 

MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE FERIDA CRÔNICA: 
REVISÃO DA LITERATURA 

Clara Thomaz Rolim, Maria Tereza Alves Benigno; Oswalcir Azevedo 

 
Email: claratrolim@hotmail.com 

 
Feridas de diferentes origens acometem uma grande parcela da população em geral, causando dor, 
desconforto físico, afastamento social e impactos emocionais. A vida do portador de lesão cutânea 
crônica sofre mudanças radicais. Vergonha, dor, abandono de funções e incapacidade, isolamento 
social e baixa autoestima, são fardos carregados todos os dias por essas pessoas. Através da seguinte 
revisão procuramos explanar as alterações na qualidade de vida dessas pessoas gerada pelas leões 
cutâneas crônicas, descrever as alterações na qualidade de vida de portadores de feridas crônicas 
apresentadas pela literatura científica e descrever as dificuldades de vivencia dos pacientes portadores 
de lesão cutânea crônica descritas na literatura publicadas entre 2005 e 2014.O trabalho foi constituído 
a partir de uma revisão de literatura, os dados foram coletados nas bases de dados eletrônicas da BVS 
e no Google acadêmico. Foram encontrados 12.492 artigos. Após serem aplicados os critérios de 
inclusão, 602 artigos foram selecionados para leitura dos resumos, e dos mesmos, 14 artigos foram 
selecionados para fazer parte desta revisão. Os artigos revisados apresentaram as inúmeras mudanças 
na vida do portador de ferida crônica, causando assim, grandes alterações na sua qualidade de vida. A 
vida do portador de lesão cutânea crônica sofre radicais mudanças. O estudo procurou reunir as 
mudança que a lesão cutânea crônica trazem para a vida do seu portador descritas na literatura, 
ocorridas não apenas no seguimento físico, mas também seu impacto nas relações sociais e familiares, 
e o desgaste emocional e psicológico. Desta forma, enfatiza-se que o controle da dor, o apoio 
psicológico, a promoção do autocuidado e a inclusão social devem ser uma preocupação do enfermeiro 
com enfoque em seus prejuízos e diminuição da qualidade de vida. O tratamento desse paciente deve 
ser realizado com uma equipe multidisciplinar, atendendo a todas as necessidades do paciente. 
 
Palavras-chave: qualidade de vida, úlceras de perna, úlceras de pé, lesões vasculares e feridas 
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PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA ENTRE UNIVERSITÁRIOS 
NOTURNOS 

Edilania Lisboa de Souza, Maria Cidelma Costa da Silva; Maria Fernanda M. L. Ninahuaman 

 
Email: edilanea.lisboa@hotmail.com 

 
Estudo transversal com abordagem quantitativa. Visa avaliar a prevalência da síndrome metabólica em 
universitários dos cursos do período noturno em uma instituição de ensino da rede privada. Os alunos 
serão convidados a vir em jejum (8 a 12 h), no dia previamente agendado, realizando uma coleta do 
material biológico, aferição de pressão arterial e medidade circunferência abdominal. Participaram do 
presente estudo 106 universitários. Desses, 60,3% eram mulheres (64), 39,6% homens (42). A idade 
variou de 16 a 57 anos, com média de 26,7.  Os resultados foram diferenciados entre homens e 
mulheres maiores e menores de 34 anos. Das mulheres <34 apenas somaram 9% (2), apresentaram a 
síndrome metabólica (SM), em um total de 22 mulheres que apresentaram algum fator de risco, já entre 
as mulheres > 34 anos foram 40% (4) em um total de 10. O Homens <34 anos, 11,7% (2) apresentaram 
SM, em um total de 17 homens que apresentaram algum fato de risco, e os >34 anos foram 40% (2) em 
um total de 5.  Diante dos achados neste estudo, novas pesquisas devem ser realizadas, sejam elas de 
cunho epidemiológico, abordando também, a diferenciação entre idade e sexo. 
 
Palavras-chave: Descritores: Estudantes; Metabolismo; Risco; Saúde. Descriptors: Studants; Metbolism; 
Risk; Health.Descriptores: Estudiantes; Metabolismo; Riesgo; Salud. 
 

  

  

  

  

  

  

  



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 25 

  

  

  

  

  

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  

  
 

 

 

 

 

  

  
  

  
 

 

 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 26 

A EFICÁCIA DA HIDROTERAPIA NA LOMBALGIA GESTACIONAL: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

Mirian do Espirito Santo, Ana Maria Jora Ferracioli França, Maria Iraide Ribeiro da Silva Mota; Cláudia Kumpel 

 
Email: miryan.santos2429@hotmail.com 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que abordou a eficiência da hidroterapia no 
tratamento da lombalgia em gestantes, com o objetivo de identificar e discutir a eficácia desse recurso 
terapêutico na lombalgia gestacional. Para isso, foi feita uma busca por referências em língua 
Portuguesa e Inglesa, utilizando-se bases eletrônicas de dados: Pubmed, LILACS, BVS, SCIELO. 
Foram considerados artigos originais que tratassem de forma clara e objetiva do assunto, e publicados 
entre 2001 à 2014. A lombalgia é uma queixa muito frequente durante o período gestacional, sendo 
provocada por mudanças biomecânicas e hormonais que acometem as mães para a acomodação do 
bebe. A hidroterapia é um recurso muito utilizado na fisioterapia para o tratamento da lombalgia, pois as 
propriedades físicas da água proporcionam maior liberdade de movimento sem que haja sobrecarga das 
articulações, proporcionando aumento da flexibilidade da coluna vertebral, reduzindo o quadro álgico e 
consequentemente, proporcionando melhora significativa na qualidade de vida das gestantes. Conclui-
se que o tratamento com hidroterapia é eficaz na lombalgia em gestantes. 
 
Palavras-chave: lombalgia (lowbackpain), Gestação (gestation) e hidroterapia (hydrotherapy). 

 

  

  
RECURSOS TERAPÊUTICOS MAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA 

LOMBALGIA GESTACIONAL. 

Maria Iraide Ribeiro da Silva Mota, Ana Maria Jora Ferracioli França, Mirian do Espirito Santo; Claudia Kümpel 

 
Email: miraidersmota@gmail.com 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática em periódicos que abordou a lombalgia 
gestacional, com o objetivo de verificar aos recursos terapêuticos mais utilizados no tratamento da 
lombalgia gestacional. Os artigos foram consultados no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas 
bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online) e MedLine. Os artigos identificados pela estratégia de busca foram 
avaliados de forma independente, tendo como critério de inclusão: ter sido publicado entre os anos de 
2001 à 2014, artigos publicados em português, artigos que atendiam aos objetivos da revisão. Foram 
encontrados 120 artigos, sendo selecionados para a pesquisa 24 artigos, os demais artigos foram 
excluídos, pois não correspondiam aos critérios de inclusão. Para a construção do quadro sinóptico 
foram utilizados apenas 11 artigos, já que estes eram específicos sobre o assunto em questão. Diversos 
métodos não farmacológicos e de alívio da dor são utilizados pelo mundo, mas, muitos deles não 
possuem comprovação científica. Alguns destes métodos estão relacionados à cultura das pessoas e 
muitas outras são mitos. Destas técnicas, algumas delas podem fazer o efeito desejado, não pela 
técnica em si, mas, pela confiança que a mulher possui na mesma. 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: lombalgia, gestação, dor lombar e fisioterapia. 
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ULTRASSOM TERAPÊUTICO ASSOCIADO AO EXERCÍCIO NA OSTEOARTRITE 
DE JOELHO 

Priscilla Judite Oleca Manuel; Poliani de Oliveira 

 
Email: priscillajudite@hotmail.com 

 
A osteoartrite (OA) é a forma mais comum de artrite sendo caracterizada como uma doença crônica que 
afeta as articulações sinoviais causando degeneração e inflamação. O tratamento da OA consiste em 
drogas analgésicas e anti-inflamatórias, exercícios físicos e, em casos mais graves, intervenção 
cirúrgica. Dentro deste contexto, há a necessidade de tecnologias que atuem de forma não invasiva 
proporcionando uma melhor qualidade de vida ao paciente. O ultrassom (US) terapêutico tem sido 
indicado para vários fins terapêuticos, incluindo o reparo da cartilagem. Os exercícios terapêuticos são 
amplamente utilizados devido aos efeitos benéficos já comprovados como melhora da dor e da força 
muscular, facilitando a realização das atividades de vida diária. Com isso, o objetivo deste estudo foi 
fornecer evidências relacionadas ao efeito do ultrassom terapêutico associado ao exercício em 
pacientes com OA de joelho. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados 
Pubmed, PEDro e SciELO utilizando os descritores osteoarthritis, ultrasound e exercise. Foram 
selecionados ensaios clínicos dos últimos dez anos, em língua inglesa e portuguesa. Para verificar a 
qualidade dos ensaios clínicos selecionados, aplicou-se a Escala PEDro. Foram encontrados um total 
de 109 estudos a partir da busca eletrônica. Desses, apenas 3 satisfizeram os critérios de inclusão e 
foram analisados integralmente. A avaliação da qualidade metodológica dos 3 estudos incluídos permitiu 
classificar 2 deles como de alta qualidade metodológica. Dos artigos avaliados, 2 encontraram melhora 
significativa da dor quando utilizado o ultrassom contínuo e 1 não apresentou diferença estatística entre 
o US contínuo, US pulsado e o sham. Sendo assim, pode-se observar que existem poucos estudos 
avaliando o uso do US terapêutico associado ao exercício. Além disso, os parâmetros utilizados nos 
estudos variam amplamente, principalmente relacionados ao tempo e intensidade. Diante disso mais 
estudos são necessários para esclarecer os efeitos do US na OA de joelho. 
 
Palavras-chave: Osteoartrite, ultrassom, exercício. 
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INTRODUÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS A PARTIR DA LITERATURA 
INFANTIL 

Nilce Clarice Erba, Katia Smolle Stocco, Luiza Faraco, Ernesto Rosa, Carlos Marcondes; Prof.ª Ms Nilce Helena 
Woerle 

 
Email: nilceerba@hotmail.com 

 
Neste trabalho focamos evidenciar uma nova visão para os professores das series iniciais, do Ensino 
Fundamental II, e até mesmo do Ensino Médio. Mostrando uma ferramenta que é a leitura da literatura 
infantil dentro do ensinamento dos conteúdos matemáticos. 
 
Palavras-chave: CONCEITOS MATEMÁTICOS NA LITERATURA INFANTIL 
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO ALMOÇO DE UMA ESCOLA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Daniele Correa dos Santos, Andréia Moreira de Brito, Denise Pires da Silva; Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo 

 
Email: dannycorrea@globo.com  

 

A busca pela alimentação saudável e adequada é uma necessidade dos indivíduos, assim como é um 
dos direitos da criança. A análise do valor nutricional das merendas oferecidas nas escolas representa 
um importante instrumento avaliador e da qualidade e da quantidade dos alimentos oferecidos e 
também, um valioso parâmetro para analisar o impacto das políticas públicas sobre a condição de vida 
deste grupo populacional. O estudo teve como objetivo verificar se a composição nutricional de um 
almoço de uma escola da rede municipal de São Paulo (SP), está adequado para escolares entre seis e 
dez anos, frente às recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Trata-se de 
um estudo descritivo de corte transversal utilizando cardápios completos de um mês. Foram analisados 
para obter-se os valores de macronutrientes, micronutrientes, fibras, valor energético. Os resultados 
obtidos foram comparados com os valores preconizados pelo PNAE e para avaliar a qualidade do 
cardápio foi utilizado o Índice de qualidade da refeição (IQR). A quantidade média de energia para os 
alunos entre seis a dez anos encontrou-se 25,11 % acima do mínimo recomendado pelo programa. A 
média de fibras não atingiu a media, ficando 14,45 % abaixo do recomendado. Com relação à 
classificação do IQR, a pontuação do cardápio analisado obteve-se um índice de 72% que significa que 
o cardápio está adequado. Concluiu–se com este estudo que a composição nutricional do cardápio 
avaliado atinge, em sua maioria, as recomendações do PNAE para alunos entre seis a dez anos de 
idade. O IQR mostrou-se ser um instrumento simples e eficiente na avaliação de cardápio, pontuando 
informações importantes que sinalizam deficiências e adequações. 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar; Merenda escolar, PNAE 

 
CONDIÇÕES HIGIÊNICO–SANITÁRIAS DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES 
DE REFEIÇÕES NA ZONA SUL DE SÃO PAULO/SP 

Lutieni Costa, Letícia Kawanishi Vieira, Adjan Santos, Márcia Weber; Márcia Weber 

 
Email: lutienizani@gmail.com 

  
O hábito de realizar refeições fora de casa está aumentando cada vez mais, e já deixou de ser uma 
escolha de lazer e tornando-se uma questão de necessidade. As Unidades Produtoras de Refeições 
(UPR) são estabelecimentos onde há produção e manipulação de refeição. As Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) são procedimentos indispensáveis para certificar a qualidade sanitária dos alimentos. 
Umas das ferramentas utilizadas para avaliar as BPF é o checklist, um instrumento de verificação que 
permite ressaltar as porcentagens de itens não conformes com a legislação sanitária. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar as condições higiênico–sanitárias da estrutura física de UPRs de 
restaurantes do tipo self service de quatro shoppings centers na Zona Sul São Paulo-SP. Foi aplicado o 
checklist em 12 restaurantes, classificando-os em grupo I (70 a 100%), grupo II (51 a 75%) e grupo III 
(0% a 50 %) referente à adequação. Os resultados obtidos na aplicação do checklist mostraram que 
33% dos restaurantes classificaram-se no grupo I, 42% no grupo II e 25% no grupo III. Concluiu-se que 
os restaurantes não adotavam todas as exigências da legislação sanitária, oferecendo graus variáveis 
de risco à saúde de seus consumidores. Diante dos resultados, a maioria dos estabelecimentos 
classificou-se de baixo ou médio risco de doenças veiculadas à alimentação, apresentando ineficiência 
nas condições higiênico-sanitária da estrutura física preconizadas pela legislação em vigor. 
 

Palavras-chave: restaurantes, boas práticas, legislação sanitária. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE ESCOLA 
PÚBLICA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Karine Pojo Navegnates, Vilma Leidy Paixão Rodrigues; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
Email: karine.pojo@gmail.com 

 
Avaliar o estado nutricional de alunos do ensino fundamental I de uma escola pública da zona sul de 
São Paulo. Metodologia: Estudo transversal realizado com alunos entre 6 e 10 anos. As medidas 
antropométricas foram coletadas e classificadas a partir de indicadores propostos pela Organização 
Mundial de Saúde. Foi encaminhado ao domicílio dos participantes, um questionário de classificação 
econômica. Foram determinadas as associações entre a classe econômica e o estado nutricional e a 
escolaridade do pai e da mãe pelo teste do Qui-quadrado (X²). A análise estatística foi realizada pelo 
programa GraphPad Prism com nível de significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo 112 
alunos, sendo 64 meninas (57,14%) e 48 meninos (42,85%). A idade média foi de 8,30 + 1,22 anos. 
Verifica-se o predomínio do ensino médio completo, 23,21% e 31,25%, respectivamente, do pai e da 
mãe. A classe econômica predominante foi a Classe C (61,6%). Verifica-se que 72,32% tem o peso por 
idade adequado, 98,21% a estatura por idade adequada e 62,5% são eutróficos segundo o Índice de 
Massa Corporal por idade. Observa-se que não houve associação entre a classe econômica e os 
indicadores antropométricos (p>0,05). Verifica-se que não houve associação entre a escolaridade dos 
pais e os indicadores antropométricos (p>0,05). Conclusão: A maioria da população estudada 
apresenta-se eutrófica e pertence à classe econômica C. O nível de escolaridade predominante do pai e 
da mãe é o ensino médio completo. Não houve associação entre o estado nutricional e a classe 
econômica e nem com a escolaridade do pai e da mãe. 
 

Palavras-chave: Estado nutricional, Criança, Antropometria 

 
 
 
 
 

  
ESTADO NUTRICIONAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

ADULTOS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM UMA CIDADE 
DA ZONA OESTE DE SÃO PAULO 

Eduardo Alves da Silva, Daniela Queiroz Zinhani, Rebeca Lima e Silva, Romilda Pereira da Conceição; Marcia M. 
H. A. O. Salgueiro 

 
Email: eduardonutri@yahoo.com.br 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional de adultos que frequentam as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
de Carapicuíba. Métodos: Estudo transversal de base populacional com adultos. O tamanho amostral foi 
calculado considerando-se a prevalência de excesso de peso de 49% na população brasileira. A 
amostra resultou em 384 indivíduos. Foram coletados dados sociodemográficos (idade, gênero, 
escolaridade, classe econômica e estado civil), circunferência abdominal (CA), peso e estatura. 
Resultados: A idade média foi 40,18 + 10,51 anos, com prevalência de indivíduos casados (60,36%), de 
classe social C (64,71%) e com ensino médio completo (48,08%). O Índice Massa Corpórea (IMC) 
médio foi 28,42 kg/m² e a CA de 94,09 cm. Observa-se que 31,97% estão em sobrepeso e 37,85% são 
obesos. Quanto a CA 80,31% apresentam risco de doença metabólica. As mulheres casadas possuem 
IMC (p 0,0054) e CA (p 0,0279)maiores que as solteiras e tem CA maior que homens (p <0,0001). 
Homens de classe A e B tem CA maior que os de classe C e D (p 0,0027).O excesso de peso foi 
encontrado com frequência em todos os grupos de renda, especialmente nas mulheres casadas. 
Palavras-chave: Sobrepeso, Obesidade, Antropometria 
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MARKETING E COMPORTAMENTO ALIMENTAR INFANTIL: HÁ RELAÇÃO? 

Thamires Maria Costa Rodrigues, Caroline Astolfo Vilares; Marcia Lopes Weber 

 
Email: thamiresmaria.rodrigues@yahoo.com.br 

 
A alimentação é uma das necessidades mais importantes para o desenvolvimento do ser humano não 
somente no aspecto biológico, como também por envolver fatores sociais, psicológicos e econômicos. O 
alimento se faz presente em todas as etapas de nossa vida, contudo é na infância e na adolescência 
que ele torna-se mais importante. Campanhas publicitárias envolvendo alimentos e sua influência nas 
escolhas alimentares têm sido alvo de discussões frequentes, e é comumente atribuída à propaganda 
parte da responsabilidade pelos problemas de má alimentação infantil. O presente estudo consistiu 
numa revisão de literatura. Foram pesquisados artigos publicados nos últimos 12 anos (2002-2014), nos 
bancos de dados eletrônicos MedLine, SciELO, e Lilacs, nos idiomas português e inglês. Os descritores 
utilizados foram “criança”, “marketing”, “infantil”, “comportamento alimentar”, “hábitos alimentares”, 
“propaganda”, “televisão”, “tv”, “propaganda infantil”, “publicidade infantil”, “publicidade infantil 
nutricional”. Os hábitos alimentares são formados por meio de uma complexa rede de influências 
genéticas e ambientais muito tempo a criança é considerada consumidora, pois estabelece seus 
desejos aos pais que acabam sendo influenciados nas compras domésticas. Os grandes responsáveis 
pela construção dos hábitos alimentares das crianças são os pais, uma vez que é na infância que o 
comportamento alimentar forma-se. Assim sendo, é necessário o entendimento dos seus fatores 
determinantes, para que seja possível propor processos educativos efetivos para a adequação do 
padrão alimentar da criança e compreensão dos pais. A partir do estudo, foi possível identificar alguns 
fatores envolvidos na influência da propaganda de alimentos sobre o comportamento de compra e de 
consumo de alimentos na infância, em especial o apelo emocional e lúdico dos comerciais de alimentos, 
o crescente tempo das crianças dedicado a atividades envolvendo mídias, como a televisão, e o apelo 
sensorial do tipo de alimentos anunciados, em geral ricos em energia e pobres na maioria dos demais 
nutrientes. 
 
Palavras-chave: criança, marketing, infantil, comportamento alimentar, hábitos alimentares, propaganda, 
televisão, tv,propaganda infantil,publicidade infantil, publicidade infantil nutricional. 
 
 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE CRIANÇAS DE CRECHE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES/SP 

Erica Santana Oliveira, Vanessa Souza Barbosa, Walclislene Santos Pereira; Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo 

Email: erica.oliveira1992@hotmail.com 
 

A antropometria tem se revelado uma estratégia eficaz para identificar o estado nutricional, sobretudo na 
infância e na adolescência, pela facilidade de execução, baixo custo e inocuidade. O acompanhamento 
da situação nutricional de crianças constitui um instrumento essencial para a aferição das condições de 
saúde dessa população. O objetivo foi avaliar o desenvolvimento pondero estatural de pré-escolares por 
meio de levantamento antropométrico. Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva transversal, 
utilizando dados antropométricos de pré-escolares de dois a cinco anos de idade de uma creche pública 
do município de Embu das Artes. As crianças foram pesadas com balança digital e a altura foi aferida 
com fita inelástica. Os dados obtidos foram analisados por meio das curvas de crescimento da 
Organização Mundial da Saúde. Foram avaliadas 76 crianças, sendo 35 do sexo masculino e 41 do 
sexo feminino, com média de idade de três anos e seis meses, e desvio padrão de quatro meses. Nos 
índices Peso por Estatura e Índice de Massa Corporal por Idade ficou evidenciado que a maioria das 
crianças apresenta eutrofia (75%), o total de crianças em risco de sobrepeso foi de 10,5%, o mesmo 
resultado foi encontrado nas crianças com sobrepeso e 1,3% de obesidade, totalizando 22,3% de 
excesso de peso em comparação a 2,6% de magreza. Os dados do presente estudo assemelham-se 
com as informações do SISVAN WEB (2013). No índice Peso por Estatura, 59,49% das crianças eram 
eutróficas, 18,99% apresentaram risco de sobrepeso, 5,06% crianças estavam com sobrepeso e 
15,19% das crianças apresentaram obesidade. Já no índice IMC por Idade encontrou-se 60,76% pré-
escolares eutróficas, 16,46% com risco de sobrepeso, 7,59% com sobrepeso e 12,66% apresentaram 
obesidade. Com base na análise de dados é possível concluir que, independentemente do parâmetro de 
avaliação utilizado, a maioria das crianças estudadas apresentam estado nutricional adequado. 

 
Palavras-chave: pré-escolar; antropometria; estado nutricional. 
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PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE Á FOME NO BRASIL 

Larisa Camargo Barbosa, Maria Aparecida Da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: larisa.cb@gmail.com 

 

Introdução: A fome é conceituada como o não aporte energético requerido para a manutenção do 
organismo e para o exercício das atividades ordinárias do ser humano Objetivo: Fazer um resgate 
histórico de programas e políticas de combate à fome no Brasil. Metodologia: Este trabalho se constitui 
em uma pesquisa de revisão bibliográfica. A busca foi realizada na biblioteca eletrônico Scielo, sendo 28 
artigos publicados até 2013 e sete documentos oficiais. Resultados e discussão: O problema da fome 
entra na agenda política brasileira a partir de Josué de Castro, que a denúncia como um problema 
social. No início do século passado, predominaram políticas de intervenção para resolver o problema 
dos preços altos e da falta de alimentos. A partir dos anos 1930, predominou a visão de atuar nas 
estruturas de distribuição e estocagem. Nos anos de 1970, ampliou-se a intervenção pública e o Estado 
passou a atuar no incentivo à produção agropecuária, gestão direta das estruturas de comercialização e 
na regulamentação do mercado. Finalmente, no final dos anos 1980, observou-se o desmonte das 
políticas agrícolas em particular e do crédito rural. Os anos 1990 foram marcados por uma grande 
mobilização da sociedade civil. E por fim, a partir dos anos 2000, com o governo do Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva foi direcionando um novo modelo de desenvolvimento econômico, através do 
programa Fome Zero. Conclusão:  houve uma diminuição de pessoas famintas e saída do pais do mapa 
da fome, devido aos programas e às políticas públicas, principalmente a partir dos anos 2000. Ao lado 
da melhoria das condições de vida de diversos brasileiros, ainda há um forte assistencialismo. A 
resolução do problema dentro do contexto da segurança alimentar implica o acesso da população a 
bens básicos à dignidade humana. 
 
. 
 
Palavras-chave: Fome, Programas e Políticas Públicas, Luta contra a Fome, Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

PROMOVENDO A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL POR MEIO DO PROJETO SALADA 
DE FRUTAS 

Janete Clair Costa Do Nascimento, Efigênia Maria Barreto; Iramaia C.R.Figueiredo 

 
Email: janeteclairxique@hotmail.com 

 
Segundo a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) mais da metade da população brasileira 
está acima do peso. Um dos motivos é a falta de consumo habitual de frutas e hortaliças pela população 
brasileira. Frutas e hortaliças tem baixa densidade energética, favorecendo a manutenção do peso 
corporal adequado. Seu consumo habitual está relacionado à uma alimentação saudável e equilibrada. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de 
frutas e hortaliças, o que equivale, aproximadamente, ao consumo diário de cinco porções desses 
alimentos. O Ministério da Saúde (MS) do Brasil recomenda o consumo diário de três porções de frutas 
e três porções de hortaliças em seu Guia Alimentar, enfatizando a importância de variar o consumo 
desses alimentos nas refeições ao longo da semana.De acordo com os últimos dados do Vigitel, apenas 
21% dos homens e 31% das mulheres da cidade de São Paulo consomem a quantidade recomendada 
pela OMS de frutas e hortaliças.O Projeto Salada de Frutas é um projeto de extensão universitária do 
Centro Adventista de São Paulo (UNASP) envolvendo alunos do curso de nutrição e tem como objetivo 
oferecer um lanche saudável a preço de custo aos alunos do UNASP. As saladas de frutas são 
produzidas no laboratório de técnica dietética duas vezes por semana, seguindo todos os 
procedimentos de boa prática de manipulação de alimentos e comercializadas na lanchonete do Centro 
de Vivência. Somente neste ano foram produzidas mais de 1200 unidades, beneficiando diversos 
alunos. O consumo de um pote de salada de frutas fornece 200g de frutas variadas, correspondendo a 
metade da quantidade de frutas e hortaliças recomendada como consumo diário ideal pela OMS e a 
metade do número de porções de frutas recomendado pelo MS. 
Palavras-chave: consumo alimentar,f ruta,sobrepeso, obesidade 
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TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA DE MANIPULDORES DE 
ALIMENTOS: UMA PARCERIA ENTRE UNASP/SP E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Raymara Lima de Souza, Dayane Moreira Simões, Romilda Pereira Conceição, Rosidalma Moreira Andrade, Laís 
Lima Mendonça; Lilliane Nogueira Sambrana 

Email: raymara_lima@hotmail.com 

 
O conhecimento das boas práticas de manipulação de alimentos é essencial para reduzir o risco de 
contaminação desses produtos e prevenir a transmissão de doenças aos consumidores. A proposta 
deste trabalho foi apresentar e descrever a parceria estabelecida há 12 anos entre o UNASP e a 
Secretaria Municipal de Saúde – Coordenação de Vigilância Sanitária para capacitar sujeitos que 
comercializam alimentos (comerciantes, ambulantes, microempreendedor, funcionários dos 
estabelecimentos). Trata-se de um trabalho descritivo. O treinamento envolve ações de educação 
nutricional e de promoção da higiene na manipulação de alimentos, sendo realizado no formato de 
minicursos oferecidos mensalmente no período de fevereiro a dezembro de cada ano, com carga 
horária total de 8 horas, divididas em dois dias, atendendo ao calendário proposto pela prefeitura. Cada 
encontro é dividido em três etapas: (1) microrganismos, (2) cuidados nas etapas de manipulação dos 
alimentos e (3) controle de temperaturas dos equipamentos e dos alimentos. O curso é ministrado por 
graduandos em Nutrição, supervisionados por Nutricionista e finaliza com palestra sobre animais 
sinantrópicos, proferida por biólogo da Vigilância Sanitária. As inscrições são feitas pela própria 
Vigilância Sanitária e encaminhadas ao UNASP para realização da capacitação. Os participantes 
interagem questionando e solucionando dúvidas sobre conteúdo abordado. O retorno da Vigilância 
Sanitária também tem se apresentado positivo quanto à parceria. Segundo a Vigilância Sanitária, o 
treinamento contribui para a redução da incidência de intoxicações e toxinfecções de origem alimentar. 
A própria continuidade dessa parceria já realizada há vários anos evidencia o seu papel educativo junto 
à comunidade atendida.  A união de forças entre universidade e serviço público representa um potencial 
para garantir a segurança alimentar e nutricional do consumidor e o treinamento de higiene para 
manipuladores de alimentos pode contribuir para o conhecimento e adoção de boas práticas de 
manipulação. 
 
Palavras-chave: Boas práticas de manipulação, educação nutricional, segurança alimentar e nutricional 
 

USO DA MINI-AVALIAÇÃO NUTRICIONAL ® EM IDOSOS: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

Juliana Cruz Santos, andressa moura, danielle santana; Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo 
Email: iramaiar@gmail.com 

O aumento da população idosa tem sido progressivo em todo o mundo. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) coloca esta população como grupo vulnerável nutricionalmente, devido às alterações 
anatômicas e fisiológicas. Esses fatores podem favorecer o aparecimento de muitas modificações que 
resultam em perdas na vitalidade do idoso, levando ao aparecimento de inúmeros tipos de doenças. Os 
idosos apresentam condições peculiares que condicionam o seu estado nutricional, seja por alterações 
fisiológicas próprias do envelhecimento, seja por enfermidades presentes e por fatores relacionados 
com a situação socioeconômica e familiar. A Mini Avaliação nutricional (MNA®) é um instrumento de 
avaliação do estado nutricional prático e minimamente invasivo, que abrange as várias dimensões 
necessárias a avaliação do idoso, desenvolvido para avaliar o risco nutricional em idosos e identificar os 
que possam se beneficiar de intervenção precoce. Objetivou-se realizar a revisão bibliográfica sobre a 
aplicação da Mini Avaliação Nutricional. Estudo de revisão bibliográfica realizada nas bases de dados 
eletrônicos LILACS, IBECS, MEDLINE, CIDSAUDE, MEDCARIBE e ADOLEC, utilizando os descritores 
“Estado Nutricional” “Avaliação Nutricional” “Idoso”. Obteve-se, no total, 440 resultados os quais foram 
analisados pelos seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado nos últimos 10 anos (2003 a 2013), 
utilizar como instrumento a Mini- Avaliação Nutricional, artigos que realizaram pesquisa com idosos e 
artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão foram: produção 
científica que seja carta ao leitor ou teses, artigos com data de publicação fora do período estipulado; 
artigos escritos em idioma diferente dos três citados. Foram excluídos 8 trabalhos por serem teses, 204 
por não estarem de acordo com os objetivos do trabalho, 196 terem sido publicados fora do período 
estabelcido, resultando em 32 artigos analisados. A MNA® constitui um importante instrumento de 
prevenção e/ou controle da desnutrição em idosos, seja em nível ambulatorial ou hospitalar. 
 
Palavras-chave: estado nutricional, idoso e Mini - Avaliação Nutricional (MNA®) 
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A AUTONOMIA NA VISÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Mariane da Silva SEbastião, Creuza Maria da Silva Araújo, Dulcinéia Dos Santos Souza Leite, Ivani Aparecida 
Pinheiro; Erenita Maria Silva da Costa 

 
Email: sarasabu@ig.com.br 

 
Resumo: Durante anos a educação infantil no Brasil ficou em segundo plano, hoje com a mudança da 
legislação e sendo motivo de debate e de pesquisas científicas sobre o assunto. A presente pesquisa 
teve como objetivo identificar a visão de docentes de educação infantil sobre autonomia, bem como o 
uso de estratégias no processo de sua construção. Foram sujeitos dez educadores de Educação infantil 
do município de Embu das Artes, escolhidos aleatoriamente. O instrumento utilizado foi um questionário, 
com questões abertas, aplicados individualmente.  Os resultados demonstram que 82% dos professores 
tem a visão de que autonomia é autogoverno e que em sua prática diária 39% utilizam a rotina. Diante 
do exposto, conclui-se que os professores têm a visão de que autonomia é autogoverno, e quanto ao 
papel do professor na construção da autonomia a visão é de que o professor é facilitador / interlocutor e 
afirmam que incluem em seu planejamento escolar atividades que envolvam cooperação, e que 
promovem o desenvolvimento da autonomia. Afirmam que a participação da família também é 
importante para um bom desenvolvimento da autonomia. Esses resultados confirmam a importância de 
se cuidar da qualidade do ambiente educacional para a construção da autonomia, e para isso é 
fundamental que docentes tenham a visão correta sobre como proporcionar um ambiente que promova 
a sua construção. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Autonomia; Prática Pedagogica; Educação Infantil. 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS 
ARTES:  A VISÃO DE EDUCADORES E PAIS 

Elisangela Viana Machado, Shirley Magalhães dos Santos, Maria de Lourdes Torres Costa; Erenita e Elnaque 

 
Email: elisangela.vsilva@gmail.com 

 
Resumo: o presente artigo é resultado de pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, cujo objetivo foi 
verificar a visão de pais  e educadores sobre a implementação do Ensino Religioso como componente 
curricular nas escolas no município de Embu das Artes.Participaram desta pesquisa 24 educadores, 
incluindo diretores, professores e coordenadores, escolhidos de maneira aleatória e 50 pais ou 
responsáveis por alunos matriculados do 1° ao 5° ano, do Ensino Fundamental I.Foram utilizados 2 
questionários semi-estruturados, 1 para os educadores e outro para os pais, com questões abertas e 
fechadas. Os diretores e coordenadores responderam ao questionário em uma reunião na secretaria de 
educação do município, e os pais e professores, em reunião de pais da própria escola. Conclui-se que 
há um interesse na implementação, porém, não há uma discussão direta sobre o tema abordado, 
mesmo por que no currículo da escola este componente curricular não é contemplado, ressaltando a 
importância de discutir sua relevância e possível inclusão na matriz curricular. 
 
Palavras-chave: Implementação, Ensino, Educação e Religião 
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A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: VISÃO 
DE PROFESSORES 

Erivalda Vasconcelos Fernandes; Eremita Maria Silva 

 
Email: erivalda.nininha@hotmail.com 

  

A afetividade no processo ensino aprendizagem tem sido alvo de estudo e investigações têm sido feitas 
enfocando a sua relação com a construção do conhecimento. Este estudo surgiu da curiosidade de se 
saber de que forma a afetividade interfere no processo de aprendizagem. O presente artigo foi resultado 
de pesquisa, de cunho qualitativo e exploratório cujo objetivo foi verificar a visão e as práticas de 
professores de educação infantil sobre a afetividade. Foram sujeitos da pesquisa nove professores de 
Educação Infantil de uma Escola Municipal de Embu das Artes - SP. O instrumento utilizado foi um 
questionário com seis questões abertas, que foi respondido pelos pesquisados no próprio ambiente de 
trabalho. Os resultados demonstraram que todos os docentes afirmam que a afetividade é fundamental 
para o processo ensino aprendizagem e está presente em todos os momentos na prática diária. Para 
89% dos docentes ela se refere a carinho e respeito. Diante dos resultados conclui-se que a visão dos 
docentes é de que a afetividade é necessária e que suas manifestações na interação com o aluno 
exercem um papel fundamental no processo ensino aprendizagem e que as relações de respeito e 
confiança são importantes neste processo. 
 
Palavras-chave: Afetividade; ensino /aprendizagem. 

 
A INTERFERÊNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

Maria Cilene dos Anjos Lima, Márcia Izaura da Costa Almeida; Erenita Costa 

 
Email: maria.cilene1@hotmail.com 

 
Resumo: Este artigo é resultado de pesquisa de cunho qualitativo e exploratório que objetivou analisar a 
relação professor-aluno e suas implicações no processo de aprendizagem. Foram sujeitos da pesquisa 
nove professores da rede estadual de ensino fundamental l, do município de São Paulo. O instrumento 
foi um questionário com questões semiabertas, aplicadas individualmente. Os resultados evidenciaram 
que a quase totalidade dos docentes teve uma relação de interação com seus professores de ensino 
fundamental. Boa parte considera ter uma relação de mediação com seus alunos e afirmam que a 
motivação ajuda muito nas situações conflituosas. A maioria assegura que crianças do 1º ano melhoram 
seu rendimento ao receber uma maior atenção afetiva e na percepção da maioria o incentivo é 
fundamental para os alunos terem um melhor rendimento. Os resultados evidenciaram que a afetividade 
contribui no desenvolvimento do aluno e na visão dos docentes a interação, a paciência e a mediação 
são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Afetividade. Ensino. Aprendizagem. Professor/aluno. 
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A VISÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A INFLUÊNCIA 
DO DESENHO ANIMADO 

Ana Maria Patrocínio, Edna Caetana dos Santos, Rita de Cássia C. Guedes; Erenita M. S. Costa 

 
Email: nanaedy38@gmail.com 

 
Os desenhos animados fazem parte da realidade da maioria dos seres humanos desde o nascimento. 
Através de suas imagens, cores, e sons, eles transmitem de forma lúdica mensagens as crianças que 
por essência atraem os olhares infantis. Percebe-se uma mudança no comportamento das crianças nas 
ultimas décadas levando se acreditar que isso tem uma relação com os conteúdos dos desenhos 
animados. Sendo assim esse artigo tem como finalidade investigar a influência dos desenhos animados 
na educação infantil. Através de uma pesquisa qualitativa conclui-se que os desenhos animados ajudam 
a assimilarem melhor as mensagens e que os mesmo podem ser usados como ferramenta pedagógica, 
porem, o seu conteúdo e argumento devem ser selecionados de acordo com as informações que 
desejam transmitir. 
 
Palavras-chave: desenho animado; educação infantil; ferramenta pedagógica. 

 
 
 

ABORDAGEM DA SEXUALIDADE EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

Eliana Elísio, Alaide Rodrigues Maciel Ribeiro, Eliana Elisio, Marinalva Aparecida Belo, Suzana Morais Coelho De 
Jesus; Erenita Maria Silva Da Costa 

 
Email: eenana4040@hotmail.com 

 

O objetivo deste estudo foi revisar a literatura a respeito da abordagem do tema orientação sexual em 
instituições escolares. Foram utilizados como descritores os termos: sexualidade, educação sexual, 
instituição escolar. Estes descritores foram utilizados no Google Acadêmico para maior abrangência de 
artigos, porém, foram excluídos artigos cujos objetivos eram incompatíveis com o da presente revisão. O 
resultado evidencia a dificuldade dos professores em trabalhar o tema devido à falta de formação 
específica sobre o tema. Os tempos mudaram e com ele os valores exigindo um posicionamento 
diferente acerca da orientação sexual de pais e professores onde a temática sexualidade dever ser 
tratada de forma natural proporcionando o desenvolvimento integral do discente em idade escolar. 
 

Palavras-chave: orientação sexual, família, escola, docente. 
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AS CONCEPÇÕES E OLHAR DOS GESTORES SOBRE PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 

Aparecida Antonia Monico Guimarães, Ana Lúcia Honário Silva, Ana Maria De Lucena Silva; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Neste projeto procurar-se-á destacar as concepções e olhar dos gestores em relação à importância da 
construção do Projeto Político Pedagógico, e evidentemente, quem precisa fazer isso é a própria escola, 
levando sempre em conta, os seus alunos juntamente com a equipe do pedagógico. Na verdade, 
tentando assim encontrar meios para respostas favoráveis á efetivação de sua intencionalidade 
constitutiva, levando assim, todos os membros da comunidade escolar ao exercício da cidadania. As 
metas propostas são: analisar o projeto político pedagógico no olhar de gestores em relação ao 
processo de construção de aprendizagem dos seus educandos. O trabalho se orienta por uma 
abordagem metodológica qualitativa, tendo como instrumento questionário com 6 questões. Foi 
realizada com gestores de 4 escolas do Município de Embu das Artes. No que tange como a 
comunidade é comunicada a participar do PPP da escola, 64% citaram que é convocada para o evento. 
Quando questionados sobre se o PPP segue alguma tendência pedagógica, 72% mencionaram 
humanista e construtivista, 23% afirmaram tradicional. O PPP da escola é previstos os conflitos e a 
indisciplina no ambiente escolar, 67% responderam com diálogos de negociação, 30% com implantação 
de regras. Portanto constata-se que neste momento da reflexão do estudo da pesquisa, nossas tarefas 
ainda são inúmeras em uma gestão democrática e participativa como determina a lei, mas sabemos que 
o Projeto Político Pedagógico deve priorizar o compromisso com os alunos com dificuldades de 
aprendizagem na educação. 
 

Palavras-chave: Projeto, Político, Pedagógico, Gestores. 
 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA PARA A 
APRENDIZAGEM INFANTIL 

Luciana Pinheiro Santana, Kênia Aparecida Luiz Alves; Erenita Costa 

 
Email: luci.santanavic@gmail.com 

 

A dinâmica da relação família e escola tornou-se foco de discussões e pesquisas que buscam 
esclarecer de que forma ela influencia no processo de desenvolvimento da criança. O objetivo deste 
estudo foi revisar a literatura a respeito das relações escola e família assim como suas contribuições 
para o aprendizagem infantil. Primeiramente verificou-se a incidência de artigos científicos publicados na 
base de dados Scielo. Foram utilizados como descritores os termos: família e escola, relação pais e 
escola e sua influência no desenvolvimento infantil. Estes descritores também foram utilizados no 
Google Acadêmico para maior abrangência de artigos, porém, foram excluídos artigos cujos objetivos 
eram incompatíveis com o da presente revisão. Os resultados mostram que ainda se está longe de 
encontrar um processo e uma dinâmica consistentes de envolvimento de pais e escola e poucos dos 
artigos encontrados faz correlação com a aprendizagem infantil. Ainda assim, há unanimidade entre os 
autores em afirmar sobre a importância de um envolvimento mais efetivo dessas duas instituições para 
o bom desenvolvimento da criança. Palavras chave: família e escola, desenvolvimento infantil. 
 
Palavras-chave: Família e escola, desenvolvimento Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 41 

AS IMPLICAÇOES DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ana Maria De Lucena Silva, Ana Lucia Honorio Silva; Erenita Maria Da Silva Costa 
 

Email: anamaria-lucena@hotmail.com 

 
Têm sido crescentes os estudos sobre afetividade, mas com contribuições relevantes para a educação, 
o número ainda é reduzido. Este artigo tem por objetivo fazer uma revisão da literatura sobre o papel da 
afetividade entre pais, professores e alunos e sua influência no início da escolarização. Inicialmente 
verificou-se a incidência de artigos científicos publicados na base de dados Scielo. Os descritores 
utilizados foram os termos: afetividade, relação professor aluno, relação família-escola. Eles foram 
também utilizados no Google Acadêmico para ampliar a abrangência de artigos, entretanto, foram 
excluídos artigos cujos objetivos não eram compatíveis com o desta revisão. Há unanimidade entre os 
autores em afirmar que a afetividade exerce uma influência positiva no processo ensino e 
aprendizagem, apesar de ser ainda, um campo aberto para  mais investigac&#807;o&#771;es, porém a 
educação com afeto é sem dúvida, um fator ba&#769;sico no processo e diante dos resultados da 
pesquisa pode-se concluir que as relações interpessoais na escola fazem da sala de aula uma teia de 
valores, necessidades, aspirac&#807;o&#771;es e até mesmo frustrac&#807;o&#771;es que se 
influenciam mutuamente, pois afetividade e aprendizagem são processos interligados permeados tanto 
pelas experiências quanto pelas vivências das crianças. 
 
Palavras-chave: : Afetividade; Relação professor/alunos/pais. 

 

 

 

AS MÍDIAS E A EDUCAÇÃO 

Célia Aparecida Matias Isaias, Amélia Pereira dos Anjos; Prof. Ms. Rodrigo Silva Trindade 

 
Email: celiaisaias72@live.com.br 

 
Esse trabalho tem como objetivo analisar o modo como às mídias influenciam o comportamento das 
crianças e adolescentes no ambiente escolar e familiar em uma perspectiva reflexiva. O estudo 
envolveu familiares de alunos de uma escola pública no município de Embu das Artes, onde por meio de 
questionários e observações verificou-se que as mídias influenciam o comportamento de crianças e 
adolescentes no ambiente escolar e familiar, elevando o consumismo e a inversão de valores. 
 
Palavras-chave: Mídia, crianças, adolescentes, influência 
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NUMA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO 

DE EMBU DAS ARTES 

Celice De Rezende, Maria De Fátima Conceição; Erenita  M.  S.  Costa. 

 
Email: driarruda33@hotmail.com 

 
O presente artigo é resultado de pesquisa qualitativa de cunho explorató-rio, cujo objetivo foi   verificar a 
estrutura fisico-pedagógica e também como se dá o processo para   atendimento   da inclusão   de   
crian ças   com necessidades especiais Foram sujeitos   da pesquisa 10 professores   de educação 
infantil   com idade de  35   a 52  anos, tempo  de  magistério de  9  a  25 anos  todas  do  sexo   
feminino,  de   uma  Esco-la  Municipal  de  Embu  das  Artes  –SP.   O instrumento utilizado foi   um 
questionário com seis questões de   mú ltipla   escolha e   três dissertativas.   A amostra   foi   de   
conve-niência e a participação dos professores   foi   voluntária.  Diante dos resultados obtidos percebe-
se que   a escola possui adaptação, além de possuir um programa, bem co-mo material pedagógico, e 
que   apesar  disso, ainda  falta  material pedagógico específico  e  a  grande  necessidade  éa  de  
formação  especifica  dos  professores  para  lidar com  alunos  com  necessidades  especiais. 
 
Palavras-chave: Inclusão, educação infantil, dificuldade inclusão. 

 
 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

Aparecida Donizetti Cardoso Xavier, Lidia Ferreira Da Costa Corado, Maria Marta Praça, Silvia Maria De Siqueira 
Lucatelli; Erenita Costa 

 
Email: lidiacorado@ig.com.br 

 

Ao longo dos anos a alfabetização escolar tem sido alvo de inúmeras controvérsias teóricas e 
metodológicos, exigindo que a escola, e, sobretudo, aqueles profissionais que lidam com o desafio de 
alfabetizar se posicionem em relação às mesmas. A presente pesquisa é de caráter qualitativo e 
exploratório, cujo objetivo foi verificar os métodos de alfabetização utilizados por por docentes do ensino 
fundamental de uma escola Estadual do Embu das Artes - SP. Foram sujeitos da pesquisa dez 
professores alfabetizadores de séries iniciais. O instrumento utilizado foi um questionário com onze 
questões abertas, que foi aplicado no próprio ambiente de trabalho após adesão ao TCLE. Com base 
nos dados obtidos percebe-se a maioria dos docentes tem menos que 10 anos de experiência em 
alfabetização, que para alfabetizar todas consideram importante o nível de desenvolvimento do aluno, e 
que os métodos de alfabetização  utilizados pelos docentes são: fonético, tradicional, alfabético e 
construtivismo, apesar de este último não ser método e sim concepção de ensino. Conclui-se diante dos 
resultados que há necessidade de maiores esclarecimentos sobre os métodos de ensino, pois boas 
partes dos professores não responderam qual método utiliza para alfabetizar seus alunos. 
 
Palavras-chave: Alfabetização, Leitura, Escrita. 
 

 

 

 

 

 

 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 43 

LITERATURA INFANTIL: SONHAR PARA VIVER A REALIDADE 

Eliana Da Silva Ferreira Santos, Gislene Aparecida Barros De Souza; Rodrigo Silva Trindade 
 

Email: eliana_fsp@hotmail.com 
 

Este artigo tem como objetivo geral analisar as contribuições da literatura para o desenvolvimento sócio 
afetivo dos educandos. Como objetivos específicos procurou-se observar qual a frequência da contação 
de histórias em sala de aula e como são trabalhadas, bem como verificar possíveis contribuições do 
trabalho no favorecimento das relações sociais. Para isso, utilizou-se uma coleta de dados através de 
questionário direcionados a dez professores da Escola Municipal de Educação Infantil, no município de 
Itapecerica da Serra. O resultado deste trabalho procura discutir tais questionamentos a partir da prática 
educacional do corpo docente estudado. 
 
Palavras-chave: Educação infantil, Literatura. 

 

 
 
 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DE 
PROFESSORES 

Maria Francisca Lanzillotta Ferraz; Erenita Maria Silva 

 
Email: marialanzillotta@outlook.com 

 

Este artigo tem como objetivo, mostrar a importância do brincar na educação infantil, enfocando 
procedimentos e métodos de professores, durante o desenvolvimento e aprendizagem. A criança brinca 
para entender o mundo em que esta inserida, tornando – se também fundamental compreender o 
universo lúdico, onde a criança comunica - se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos 
outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolve – se integralmente. Além de 
proporcionar momentos lúdicos e prazerosos, enquanto brinca, a criança esta pensando, criando e 
desenvolvendo, dentro outros fatores, o pensamento crítico. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Brincadeiras Lúdicas, Cognitivo e Social. 
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O BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR 

Iara Lauton de Lima, Gislene Silva Brito Fonseca; Ms. Rodrigo Silva Trindade 

 
Email: iarinhalauton@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações das agressões físicas e psicológicas no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes no ambiente escolar e as possibilidades de intervenção por 
parte do educador. Ademais esta pesquisa busca discutir a violência observável diariamente nas 
escolas; verificar os malefícios das agressões físicas e psicológicas em crianças e adolescentes; e os 
meios utilizados pela escola como forma de prevenção e combate a violência. Apresenta resultados 
obtidos de uma pesquisa realizada na Escola Estadual Ede Wilson Gonzaga, localizada no município de 
Embu das Artes. Emprega basicamente metodologia qualitativa e quantitativa com uma amostra de 16 
crianças e 3 professores. 
 
Palavras-chave: Bullying, school, school violence. 
 

 

 

 

O BULLYING NO CONTEXTO ESOLAR 

Gislene Silva Brito Fonseca, Iara Lauton de Lima; Rodrigo Silva Trindade 

 
Email: gi.vitotosa@hotmail.com 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações das agressões físicas e psicológicas no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes no ambiente escolar e as possibilidades de intervenção por 
parte do educador. Ademais esta pesquisa busca discutir a violência observável diariamente nas 
escolas; verificar os malefícios das agressões físicas e psicológicas em crianças e adolescentes; e os 
meios utilizados pela escola como forma de prevenção e combate a violência. Apresenta resultados 
obtidos de uma pesquisa realizada na Escola Estadual Ede Wilson Gonzaga, localizada no município de 
Embu das Artes. Emprega basicamente metodologia qualitativa e quantitativa com uma amostra de 16 
crianças e 3 professores. 
 
Palavras-chave: Bullying, school, school violence. 
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UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN 

Alenice Batista Esteves; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 

O atual artigo apresenta a discussão dos resultados adquiridos em uma pesquisa realizada com 
docentes alfabetizadores, que teve como meta identificar qual a perspectiva do professor com relação à 
aprendizagem de crianças com Síndrome de Down. Verificar quais fatores que podem influenciar 
positivamente durante o processo. Aplicou-se um questionário composto por 11 questões sendo que 30 
professores participaram da pesquisa. Os resultados mostraram 38% já trabalharam com crianças com 
Síndrome de Down, 40% tiveram informação sobre inclusão social na graduação, 70% já leram sobre 
Síndrome de Down. As questões em aberto abrangiam uma articulação entre teoria e prática e as 
mesmas apresentaram uma prática meio excludente, por exemplo: deixar o aluno especial sob os 
cuidados da auxiliar e 40% concorda com essa prática.  20% daria atividade diferente somente para a 
criança com Síndrome de Down, 20% utiliza das mesmas estratégias como leitura de histórias, alfabeto 
móvel, jogos, atividades orais e tecnologia no processo de alfabetização de crianças com Síndrome de 
Down. Esse estudo permitiu perceber que o professor necessita ter formação específica sobre inclusão 
social/educacional para ter melhores perspectivas com relação ao aprendizado do aluno, como ele pode 
aprender. Perceber que a presença de crianças com necessidades especiais em salas de aulas está 
cada dia mais comum. Esse fato nos faz crer que a criança de inclusão começou a exercer o seu direito 
à educação. Concluímos que o professor necessita adquirir essa formação numa perspectiva inclusiva 
apropriar-se da mesma para que atinja os objetivos da verdadeira educação para todos. 
 
Palavras-chave: Down; alfabetização; perspectiva. 
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PSICOLOGIA 
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 CONJUGALIDADE E INDIVIDUALIDADE NOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dayse da Silva Chaves, Jéssica Cattelan; Paulo Gonçalves Freitas 

 
Email: daysinha_dsc@hotmail.com 

 

Este estudo teve como objetivo apresentar uma revisão integrativa bibliográfica da literatura científica 
sobre o tema individualidade e conjugalidade nos relacionamentos conjugais. Foram selecionados 
artigos das bases Scielo e Lilacs, dos últimos cinco anos. Com base nos critérios de seleção foram 
selecionados 11 artigos. O termo conjugalidade dentro dos trabalhos selecionados não se refere apenas 
ao casamento, mas em outras formas de relacionamentos conjugais. Foi observado que a modernidade 
trouxe novos modelos de se relacionar, levando à conjugalidade e à individualidade a adquirir novas 
formas. A exacerbação da autonomia individual na atualidade proporciona um maior embate na 
conjugalidade do casal que quando não administrados de forma funcional podem se transformar em 
conflitos. Desta forma, buscou-se identificar também, os benefícios da terapia cognitivo-comportamental 
como forma de intervenção breve, voltada para a resolução de problemas e fundamentalmente 
educativa mostrando-se muito eficaz no processo psicoterapêutico. Concluiu-se, portanto, a relevância 
destes fatores na compreensão dos conflitos vivenciados nos relacionamentos e a necessidade de 
maiores estudos que explorem este tema. 
 
Palavras-chave: Conjugalidade, individualidade, casamento. 
 
 
 
 

INTERVENÇÕES EM SAÚDE MENTAL: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE AGRAVOS 
NO ABUSO DE DROGAS, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Aline Andrade Dos Santos, Amanda Marques, Ângela Rodrigues Eugenio, Renata Zamberlan Dos Santos; Vânia 
Denise Carnassale 

 
Email: a.line.andrade@hotmail.com 

 

Através do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET – Saúde), trabalhando com a 
temática da Rede de atenção psicossocial: priorizando o enfrentamento do álcool, crack e outras 
drogas, foi possível desenvolver atividades de intervenção aos usuários do Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS II Saúde mental, localizado no Jd Lidia. O trabalho tem como objetivo relatar a 
intervenção de um grupo de estudantes e profissionais, realizada durante encontros que abordaram a 
prevenção e redução do abuso de drogas aos usuários do CAPS II. O projeto foi realizado em quatro 
encontros, no período de maio a setembro de 2014, com duração de uma hora e meia cada. A temática 
foi abordada através da técnica de oficinas e contou com aproximadamente 20 pacientes em cada 
encontro. Considerou-se a realização deste projeto junto aos pacientes do CAPS, bastante produtiva. 
Observou-se que nos encontros onde as atividades propostas eram dinâmicas, a participação, 
integração e assimilação dos pacientes foi maior. Segundo Antunes (2001), o uso das técnicas de 
dinâmicas de grupo possibilita espírito crítico, socialização, criatividade e a transmissão com maior 
potencial de assimilação por parte dos envolvidos no processo. Através do relato dos pacientes no 
primeiro encontro, foi possível perceber que o tabaco é a substância mais utilizada pelo grupo em 
questão. Malbergier (2005) demonstra a prevalência de tabagismo maior em pacientes psiquiátricos 
(50% a 84%), sendo que 80% dos esquizofrênicos são fumantes. Acreditamos que os encontros 
realizados no CAPS II, requerem investimento e regularidade, uma vez que a dependência e o abuso de 
substâncias psicoativas como comorbidade nos transtornos mentais afetam significativamente não 
apenas a qualidade de vida dessas pessoas, como cria dificuldades para o tratamento, o que leva 
muitas vezes à necessidade de abordagens distintas e complementares. 
 
Palavras-chave: Drogas ilícitas. Usuário de drogas. Transtornos mentais 
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O FENÔMENO BULLYING: EM PERSPECTIVA SOCIAL 

Cecília Ignez Manzine, Eunice Barros Ferreira Bertoso; Suely Maria Santos da Silva Franca 

Email: euni.barros@bol.com.br 

O bullying vem crescendo, nas escolas e se 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 frequentar a escola ou conviver em grupos de 
amigos, se excluindo e ficando suscetível para desenvolver algumas patologias. Portanto, este artigo 
tem como metas. Identificar as consequências do Bullying esclarecendo que a existência pode gerar 
graves problemas físicos, psicológicos e sociais aos envolvidos. Conceituar o Bullying possibilitando 
uma reflexão acerca das consequências que o mesmo traz ao indivíduo, bem como à sociedade. 
Analisar ferramentas que visem prevenir a ocorrência do Bullying promovendo o bem-estar no contexto 
de crianças e adolescentes. Este projeto foi realizado de forma qualitativa em uma Instituição 
Confessional localizada na Zona Sul de São Paulo, com 50 participantes na faixa etária entre 10 a 13 
anos. Foram realizadas 11 reuniões, no decorrer do projeto, sendo 8 sessões com duração de 2 horas, 
toda quarta feira, no horário das 8h às 10h. 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 consequências 
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, perspectiva, social. 

  

  

  

  
PRÁTICAS ARTETERAPÊUTICAS EM FIBROMIÁLGICOS 

Neusa Terumi K.Kiryu, Ilma Lemos de Camargo, Reginaldo Pessoa; Flávia Helena Zanetti 

 
Email: fkiryu@yahoo.com.br 

 
A síndrome da fibromialgia é caracterizada por dor musculoesquelética difusa, de etiologia 
desconhecida, frequentemente associada à fadiga, distúrbios do sono e distúrbios cognitivos. É uma 
síndrome crônica e pode afetar outros aparelhos e sistemas. Por causa de sua etiologia não esclarecida 
e ausência de comprometimento anatômico, a definição da fibromialgia ainda é questionada e muitas 
vezes é referida como uma dor psicossomática. É frequente a associação com outras comorbidades, 
que contribuem com o sofrimento e a piora da qualidade de vida destes pacientes. Dentre elas pode-se 
citar a depressão, a ansiedade, a síndrome da fadiga crônica e a síndrome do intestino irritável. 
Considerando as consequências da síndrome na qualidade de vida do indivíduo e o perfil psicológico do 
fibromiálgico, este estudo teve por objetivo verificar os efeitos de intervenções arteterapêuticas no 
tratamento desta patologia. Avaliando por meio de relatos, a análise dos resultados indicou que a 
arteterapia promoveu junto ao fibromiágico estratégias de enfrentamento por meio de suas técnicas 
expressivas e expressão plástica projetiva. 
Palavras-chaves: fibromialgia, arteterapia, expressão, plástica, projetiva. 
 
Palavras-chave: 169 
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PROMOVENDO A REFLEXÃO SOBRE O USO DE DROGAS EM UM CENTRO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ZONA SUL DE SÃO PAULO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Thays Silvério De Souza, Karine Viviane De Medeiros, Raquel Aparecida Miranda Lopes Pereira; Vânia Denise 
Carnassale 

 
Email: thiys_s_souza@hotmail.com 

 
Segundo levantamento epidemiológico recente sobre o consumo de drogas entre estudantes brasileiros 
do ensino fundamental e médio, comparando as escolas públicas e particulares, o álcool e o tabaco são 
as drogas de maior prevalência na vida, em todas as capitais, seguidas pelos inalantes. Os alunos das 
escolas particulares apresentam maior prevalência do uso de drogas na vida e ano, mas perdem para 
as escolas públicas no quesito uso pesado (BRASIL, 2010). O trabalho tem como objetivo promover a 
reflexão sobre a importância da autonomia na escolha do uso/desuso de drogas, para crianças e 
adolescentes de um Centro da Criança e do Adolescente na zona sul de São Paulo. As crianças foram 
divididas em dois grupos, o primeiro de 6 a 9 anos e o segundo de 10 a 13 anos. Portanto, a oficina foi o 
método escolhido para a intervenção. As atividades foram realizadas em dois dias. Para o grupo de 6 a 
9 anos, foram desenvolvidas quatro dinâmicas. No segundo dia, com o grupo de 10 a 13 anos foram 
realizadas cinco dinâmicas. Através dos discursos apresentados pelas crianças e adolescentes, 
surgiram comentários sobre as drogas que conheciam e conviviam, através de pessoas da família, 
principalmente sobre álcool e cigarro serem considerados drogas ou não. Também perceberam que 
todas as dinâmicas tinham o objetivo de gerar uma reflexão sobre o assunto, levando-as a pensar sobre 
a valorização de sua autonomia não somente sobre esse tema. A possibilidade de trabalhar com 
crianças e adolescentes despertando sem embaraços, respostas de cunho reflexivo sobre a autonomia 
na escolha do uso/desuso de drogas e da influência de um indivíduo ou grupo ao acesso à droga, 
despertou a necessidade de ampliação dessa intervenção para outras crianças e adolescentes como 
uma opção para trabalhar a prevenção ao uso de drogas. 
 
Palavras-chave: Drogas ilícitas. Usuário de drogas. Vulnerabilidade em saúde. 

 

  

 

PSICO-ONCOLOGIA: UMA ANALISE DO FILME “UMA PROVA DE AMOR” 

Jakeline Sena Ferreira, Monise dos Reis Arco, Taiane Rustick; Paulo Gonçalves Freitas 

 
Email: jakeline.sena@yahoo.com.br 

 

Ao receber o diagnóstico de uma doença terminal o paciente e os familiares experienciam momentos 
dificieis e merecem atenção especial que contribua para a passagem pelo luto. Este estudo teve como 
finalidade compreender as dificuldades que o paciente terminal e sua familia enfrentam a partir do 
diagnóstico, avaliar a forma como é passado o diagnóstico e relacionar as fases do luto por meio da 
análise de conteúdo fundamentado em cenas do filme Uma Prova de Amor, sendo esta embasada na 
visão cognitiva comportamental. Encontrou-se que a forma como o diagnóstico é passado influencia no 
enfrentamento da doença e após o diagnóstico o paciente e os familiares passam por fases do luto que 
são necessárias para levar a aceitação da terminalidade. Cabe ressaltar que a intervenção nas fases é 
em muitos casos esquecida pela equipe de saúde e com isso, o psicólogo pode auxiliar no 
enfrentamento do processo de adoecimento, trabalhando as necessidades mais latentes. 
 
Palavras-chave: Luto, diagnóstico, doença terminal, terapia cognitiva comportamental. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA INTERVENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE SOBRE A TEMÁTICA DOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS E SUAS RELAÇÕES. 

Raimunda Rosimere Do Nascimento, Josué De Castro Filho, Vinícius Singnoreti Panuci; Vânia Denise Carnassale 

 
Email: rosipdf@gmail.com 

 

A dependência de drogas é um dos temas de grande preocupação mundial, por danos causados à 
saúde individual e coletiva. Este relato de experiência descreve a intervenção, com os agentes 
comunitários de saúde (ACS), desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim 
Magdalena e Parque do Engenho II, após o mapeamento dos pontos de atenção e pontos de 
vulnerabilidade realizado pelo Programa em Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saúde), que 
aborda o uso de substâncias psicoativas. Tem como objetivo dialogar com os ACS sobre o uso de 
drogas, desmistificando e descaracterizando o perfil estigmatizado do sujeito e abordando o 
enfrentamento das drogas com o aporte da redução de danos. O projeto foi realizado em 11 encontros, 
cinco na UBS Jd Magdalena e seis na UBS Parque do Engenho II, no período de maio a novembro de 
2014, com duração de uma hora e meia. A temática foi abordada através da técnica de dinâmicas de 
grupo e contou com a participação dos ACS de cada equipe. Para discussão, foi promovida uma análise 
sobre as diferenças de escolhas entre usuários e não usuários pela política de redução de danos. A 
busca pelo prazer das drogas pode ser um aspecto fortalecido pela baixa opção de entretenimento 
disponibilizado na região (HERCULANO-HOUZEL, 2003). Conseguiu-se perceber que em todas as 
intervenções realizadas, houve uma mudança da perspectiva proveniente dos ACS, que passaram a 
apresentar uma visão menos estigmatizada, marginalizada, para com os usuários de substâncias 
psicoativas. Além destes, os próprios acadêmicos e profissional de saúde, autores da intervenção, 
foram impactados pelas reações dos participantes. Quanto a temática, surgiram diferentes 
questionamentos em relação a resolutividade das propostas de enfrentamentos ao álcool, crack e outras 
drogas promovidas pelas políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Drogas ilícitas. Usuário de drogas. Vulnerabilidade social 

  
  

VELHICE E ANSIEDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Eliane Pereira da Silva, Loreiny Claro dos Passos, Adriana Domingues Sanches Moreira Pinho; Vivian Andrade 
Araújo 

 
Email: eps_1991@hotmail.com 

 

A velhice é uma etapa da vida que permanece pouco conhecida e estudada, se comparada a outras 
fases do desenvolvimento humano. Neste contexto existem poucas pesquisas relacionando idosos, 
ansiedade e hipertensão. A presente pesquisa buscou explorar se há ou não relação entre a ansiedade 
e hipertensão em um grupo de idosos e comparar os níveis de ansiedade entre o grupo de idosos que 
referiram hipertensão e o grupo dos que não fizeram esta referência. Participaram deste estudo 32 
idosos provenientes de um grupo da terceira idade da zona sul da cidade de São Paulo. Utilizou-se o 
Inventário de Ansiedade Beck (BAI) para mensurar sintomas de ansiedade em ambos os grupos.  
Realizada a pesquisa observou-se que o nível de ansiedade encontrado neste grupo está dentro dos 
padrões de normalidade estabelecidos pelo instrumento utilizado, não havendo diferença significativa 
entre os idosos que referiram hipertensão e os que não referiram esta patologia. 
 
Palavras-chave: Velhice,Idosos, ansiedade, hipertensão. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTERNA E DOS 
FEEDBACKS GERENCIAIS 

 
Daiane Monique Lima de Barros; Nailton Santos de Matos 

 
Email: mdaiane07@gmail.com 

 
Introdução 
Comunicar-se faz parte do cotidiano das pessoas desde o inicio da história da humanidade, e é através 
da comunicação que os relacionamentos são estabelecidos. Por ser à base de todas as relações 
humanas, a comunicação também traz grandes de contribuições para o mundo corporativo, desde o 
processo de vendas até o relacionamento entre os funcionários e gestores. Para garantir o êxito da 
comunicação existe o feedback, e através dele é possível verificar se a mensagem foi compreendida de 
acordo com a pretensão inicial. 
 
Objetivo 
A pesquisa tem como objetivo geral verificar até que ponto a Comunicação Organizacional Interna e os 
Feedbacks Gerenciais são importantes, na visão de Funcionários e Gestores, da área de Recursos 
Humanos em uma Empresa do Segmento Financeiro, e os objetivos específicos são: descrever 
conceitos sobre a importância da Comunicação organizacional; descrever conceitos sobre a importância 
do Feedback nas Organizações e a atuação do Funcionário e do Gestor,  analisar a importância desses 
temas, na visão dos funcionários e gestores em uma Empresa do Segmento Financeiro. 
 
Metodologia 
No estudo sobre a importância da comunicação organizacional e dos feedbacks gerenciais foi utilizado o 
tipo de pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa, por meio de discussão e análise de dados 
qualitativos representados por gráficos. 
 
Resultado 
A pesquisa revelou em seus resultados que mais de 70% dos funcionários e gestores consideram os 
temas importantes ao ponto de influenciarem em seu desempenho e também os resultados da empresa.          
 
Conclusão 
Esse trabalho teve como propósito principal verificar a importância da Comunicação organizacional 
Interna e dos Feedbacks Gerenciais, nos objetivos específicos foram propostos descrever os principais 
conceitos de comunicação e feedback, e verificar se esses conceitos são realmente importantes na 
prática. 
Conclui-se que mais de 70% dos funcionários e gestores consideram o tema importante, ao ponto de 
influenciar seu desempenho e os resultados da empresa, sendo dessa forma compatível com as 
descrições teóricas. Uma das limitações encontradas foi o tamanho da amostra que não pôde expressar 
significativamente a visão de todos os funcionários da área de Recursos Humanos, mas apenas de 
alguns departamentos selecionados. 
A pesquisa contribuiu o ressaltando conceitos relacionados à Comunicação e o Feedback propriamente 
dito, também contribuiu com o ineditismo do tema, ao relacionar os conceitos e investigar a 
aplicabilidade desses sob a visão de funcionários e gestores na área de Recursos Humanos, em uma 
Empresa do Segmento Financeiro. Portanto esse trabalho tornou-se um complemento à imensidão de 
conhecimento já existente, e também uma referência para realização de outras pesquisas relacionadas 
ao tema. 
Como sugestão para estudos futuros, cabe investigar mais profundamente os indivíduos que discordam 
da importância da comunicação e dos feedbacks, e avaliar o que pode ser realizado para melhorar sua 
percepção sobre os temas. Outra sugestão é relacionar importância desses temas à idade e ao tempo 
de empresa, buscando verificar se há relação entre esses fatores e atuar para que todos os funcionários 
tenham conhecimento da importância da comunicação Interna e dos feedbacks gerenciais. 
 
Palavras-chave: Feedback; Comunicação Organizacional; Comunicação Interna. 
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O IMIGRANTE BOLIVIANO NAS OFICINAS DE COSTURA EM SÃO PAULO: A 
LEGALIDADE E A REALIDADE 

 
Luis Eduardo Berrios Orellana; Walter Rubini Boneli da Silva 

 
Email: eng.lalito@hotmail.com 

 
Introdução 
O processo imigratório de bolivianos vindos ao Estado de São Paulo apresenta características que, com 
o passar dos anos, tem mudado de roupagem quanto à sua finalidade, o qual é fortemente influenciado 
por diversos problemas que o país tem enfrentando nos diversos âmbitos. Em virtude de uma fraca 
economia, os indicadores sociais do país se mostram como um dos piores da américa latina, e a ideia 
de sair do pais em busca de oportunidades melhores para mudar de vida favorecem o processo 
imigratório que se destaca por apresentar caraterísticas análogas ao trabalho escravo, na qual o 
trabalho forçado ou obrigatório, o emprego de violência, a ameaça, a retenção de salário, a submissão a 
trabalhos degradantes, as jornadas exaustivas, o impedimento da sua locomoção mediante a retenção 
de documentos, a servidão por dívida, o trabalho análogo ao escravo, se tornam termos imperativos no 
cotidiano, indo na contramão da legalidade. 
 
Objetivo 
Nesse contexto, a pesquisa buscou verificar qual é a realidade do imigrante boliviano dentro das oficinas 
de costura no estado de São Paulo traçando um paralelo com a legislação brasileira vigente que aborda 
assuntos pertinentes ao tema da imigração e das condições legais necessárias para que este grupo 
possa exercer atividades trabalhistas de maneira legal. 
 
Metodologia 
Explorou-se o assunto através de uma abordagem qualitativa que destaca o imigrante boliviano que 
trabalha nas oficinas de costura como sujeito de estudo. Para cumprimento desse objetivo optou-se por 
uma pesquisa descritivo-exploratória, na qual se usou como procedimento técnico uma revisão 
bibliográfica e documental de materiais voltados a esse assunto. 
 
Resultado 
Ao fim, o estudo permitiu visualizar um cenário muito contrastante entre a legalidade e a realidade, na 
qual, práticas análogas à escravidão se tornam imperativos no dia a dia do imigrante boliviano que 
trabalha nas fábricas de costura, métodos que vão de encontro a normas legais e constitucionais. Outro 
fator que não esperado na pesquisa foi o a (não) consciência do imigrante em relação a situação que é 
submetido, mostrando-se fator de bloqueio para denúncias da situação mencionada acima, bem como 
os meios de regularização e suas implicações. 
 
Conclusão 
O trabalho permitiu mostrar que é possível contratar a mão de obra do imigrante boliviano, o qual é 
considerado na literatura como especializado, considerando especificamente o mercado das confecções 
de costura. É necessário que a contratação ocorra seguindo normas legais imperativas, não 
negociáveis, como a presença do visto, considerando inadmissível a existência de práticas análogas à 
escravidão na atualidade. 
Palavras-chave: Imigração Boliviana; Trabalho Escravo; Legislação. 
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SALÁRIO MÍNIMO vs. CESTA BÁSICA DIEESE: UMA RELAÇÃO DÍSPARE 
 

Luis Alberto Berrios Orellana; Professor e Mestre João Almeida Santos 
 

Email: beto130393@hotmail.com 
 

Introdução 
Atualmente, o salário mínimo é um fator que integra o poder de compra da sociedade, mas ao mesmo 
tempo cria disparidades sociais, nas quais a relação existente entre cesta básica e salário mínimo 
apresenta grande discrepância. Pode-se perceber que a visão do governo em relação ao poder de 
compra do salário mínimo é superestimada se levarmos em consideração o que realmente ele compra, 
esta visão pode ser observada pela definição apresentada na Constituição Federal. 
O salário mínimo tem apresentado crescimento real desde 2000 e com isso o poder de compra tem 
aumentado na mesma proporção. Em 2004 o estudo da FGV intitulado Mapa do Fim da Fome II a 
denominada linha da pobreza superava a metade do salário mínimo dos anos 2000 cujo valor era R$ 
151,00 (FGV, 2010).  
O poder de compra está estritamente ligado ao processo inflacionário, o qual remete ao aumento 
generalizado e contínuo dos preços das mercadorias que são ofertadas no mercado, causando a 
diminuição discriminada do poder de compra de um rendimento baixo. 
 
Objetivo 
Dentro do contexto apresentado, o objetivo deste trabalho visa verificar o nível do poder de compra do 
salário mínimo frente à cesta básica mensurada pelo DIEESE. 
 
Metodologia 
Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica e pesquisa documental nesse departamento e outras 
fontes com dados quantitativos e qualitativos sobre o tema. 
 
Resultado 
Para abordarmos o salário mínimo dentro do contexto da cesta básica do DIESSE, comparou-se o 
período de março deste ano e março de 2013 no estado de São Paulo, no qual pode ser observada uma 
razoável queda no número de horas necessárias de trabalho para a obtenção de determinados itens da 
cesta básica, conforme apresentado no quadro 3. 
É interessante notarmos que esta queda no número de horas de trabalho não tem o mesmo impacto nos 
custos de aquisição, considerando que temos aumento de R$ 15,2 na composição total em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
A preocupação do estado no que tange ao nível de poder de compra do salário mínimo tem sido uma 
constante na pauta de atuação, fazendo com que sejam utilizadas políticas de reajuste. Estes reajustes 
têm como objetivo manter o poder de compra em níveis elevados dentro do cenário inflacionário. 
Para compreender este fenômeno de uma melhor forma, pode-se analisar o quadro 4 que apresenta 
dados relacionados aos reajustes do salário mínimo no período de 2002 a 2014. 
Neles, percebe-se que a política de reajustes tem sido mantida de forma constante em relação à 
metodologia utilizada, além de mostrar que um maior reajuste nominal no montante concedido nem 
sempre representa um reajuste deflacionado equivalente.  
Tendo o aumento real mais representativo no ano de 2006 com 13,04% e o menos representativo no 
ano de 2011 com 0,37%. O último reajuste do salário mínimo foi realizado no início do ano 2014, 
atualmente o piso encontra-se em R$ 724,00 que vigora desde o dia 01 de janeiro de 2014. 
O gráfico 2 contempla a quantidade de cestas básicas adquiridas pelo salário mínimo, mostrando sua 
variação no período de 1995 a 2013. Conforme apresentado no gráfico 2, pode-se notar que o maior 
reajuste real ocorreu no ano de 2006, mas o gráfico 3 divulgado pelo DIEESE demonstra que o período 
de 2006 não foi caracterizado pelo maior período de nível de compra. Pode-se observar que com o 
salário mínimo de 2006 conseguia-se adquirir 1,91 cestas básicas em relação ao menor reajuste real 
apresentado pelo gráfico 3. 
Encontramos no ano de 2013, o maior nível aquisitivo do salário mínimo, no qual temos uma quantidade 
de cestas básicas adquiridas de 2,25. É interessante discorrermos sobre este ponto já que o reajuste 
real de 2012/2013 foi menor quando comparado com 2011/2012. 
Este contexto é justificado, em parte pela valorização das horas de trabalho e principalmente pela taxa 
de inflação. Estes períodos foram caracterizados por taxas inversamente proporcionais, onde 2006 
apresentou uma taxa no IPCA de 3,14 e 6,5 em 2011. Neste contexto o índice de 2011 fez com que o 
nível dos preços subisse. Considerando que o salário mínimo não foi reajustado na mesma proporção, a 
teoria básica do consumo diz que em casos de aumento de preços e a não manutenção de salários, o 
nível do poder de compra da renda tende a cair. 
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Apesar dos esforços despendidos por parte do governo, o dimensionamento do salário mínimo e a cesta 
básica do DIESSE, tornam-se pejorativos quando considerarmos as proporções do salário mínimo 
destinados à aquisição da cesta básica estudada, no qual R$ 351,46 equivalente a 48,48% 
representando o custo mensal para aquisição da cesta básica em março de 2014, fica restrita a sua 
aquisição.  Tendo em vista esta colocação, os restantes 51,52% seriam distribuídos entre as 
necessidades básicas, moradia, saúde e os outros componentes do artigo 7º (inciso IV) da constituição 
federal o que fica inviável dentro do cenário atual. 
 
Conclusão 
A manutenção do poder de compra do salário mínimo em níveis altos ou consideráveis é essencial para 
a manutenção da economia em um patamar saudável. 
Porém, esta tarefa tem sido uma barreira para os governos, os quais despendem esforços para atuar 
sobre este fator, mas tem obtido poucos efeitos positivos. Os custos da Cesta Básica Nacional 
estipulados pelo DIEESE ocupam uma parcela muito considerável, fazendo com que o nível do poder 
aquisitivo do salário mínimo seja baixo. 
Desta forma, constatou-se que as políticas aplicadas no processo de reajuste do salário mínimo devem 
ser revistas para resultar em efeitos mais acentuados e positivos para a população que depende 
exclusivamente deste rendimento. 
 
Palavras-chave: Poder de compra; DIEESE; Salário mínimo. 
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SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: UM ESTUDO DE CASO NO 
SENSOR DO BRASIL 

 
Thais Cristina Failla; Wellington Roberto Schimidt 

 
Email: thaiscfailla@gmail.com 

 
Introdução 
O presente trabalho tem por objetivo explorar de forma analítica as estratégias do marketing de 
relacionamento que devem ser usadas para alcançar a satisfação e fidelização dos clientes. Objetiva 
ainda apresentar as técnicas que uma empresa, no ramo de automação industrial, utiliza para 
conquistar a lealdade, atrair novos clientes e manter os já conquistados. 
Segundo Kotler (2009) o panorama econômico é moldado por duas forças poderosas: tecnologia e 
globalização. Percebe-se que do século XX para o século XXI ocorreram muitas mudanças no 
comportamento dos clientes por influência dessas duas forças e seus efeitos, já que a mídia traz 
diariamente informações que bombardeiam a mente de todos os públicos, oferecendo facilidades, 
vantagens e comodidade. 
É fundamental, portanto, que as empresas entendam que o mercado está cada vez mais exigente, 
dinâmico, competitivo e focado em estratégias para alcançar a satisfação e fidelização dos clientes.  
Para oferecer um atendimento de alta qualidade em um ambiente competitivo e globalizado é 
necessário à empresa perceber o quanto o cliente é importante para a sua sobrevivência, bem como 
compreender suas necessidades e desejos. Consequentemente, a qualidade no atendimento é algo 
muito importante devendo estar presente no dia-a-dia de toda e qualquer empresa, seja qual for sua 
área de atuação. O cliente não deve ficar apenas satisfeito, é preciso conhecê-lo profundamente para 
então encantá-lo. 
 
Objetivo 
Analisar e estudar como a prática de princípios de qualidade no atendimento da área comercial de uma 
empresa influencia na satisfação e fidelização de seus clientes. 
 
Metodologia 
Este trabalho foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002), é resultante de 
conteúdos já elaborados como revistas, livros, jornais e monografias. 
Quanto aos meios foi utilizada a pesquisa exploratória que, segundo Gil (2002, p. 44), tem como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou 
a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 
pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 
compreensão.  
 
Através desta abordagem, foram apresentados e relacionados os fatores que influenciam a satisfação e 
fidelização dos clientes de determinada empresa e, a partir disso, analisou-se a qualidade de 
atendimento da área comercial como principal fator influenciador. 
 
Resultado 
Devido ao grande aumento da competitividade, tecnologia e a globalização, as organizações 
necessitaram atualizar o formato de seus negócios. O departamento de marketing assim como as 
demais áreas precisou se adequar a essas mudanças. O marketing não é mais baseado somente em 
produtos e serviços, mas sim no cliente, pois tornou-se o bem mais precioso de uma organização e, 
portanto, deve-se zelar por ele. Conquistar novos clientes em um mercado altamente competitivo se 
tornou mais caro, as empresas precisam focar na manutenção e no relacionamento com os clientes já 
conquistados.  
É necessário o reconhecimento de que o valor do cliente é maior do que o valor de sua compra, o que 
dá a certeza do seu retorno ao longo do tempo, e que, por outro lado, a aquisição do cliente é bem mais 
cara do que a sua manutenção, sendo assim a fidelidade um requisito de grande importância. 
As organizações passaram a perceber a importância do cliente dentro da empresa e voltaram suas 
atenções para ele e não somente para o produto e serviços que vendem; essa tendência é representada 
através do marketing de relacionamento que é uma das ferramentas capazes de trazer uma série de 
vantagens à organização, tais como a satisfação e fidelização do cliente. 
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 Desta forma pode-se afirmar que alguns fatores são essenciais para um bom relacionamento 
com o cliente, tais como: o processo de atração, retenção, manutenção, aquisição de clientes, qualidade 
de atendimento, satisfação e fidelização dos clientes. A percepção do cliente em relação a empresa é 
um fator decisivo, por isso é fundamental estar sempre atento em atender seus desejos, necessidades e 
saber valorizá-los. 
Verificou-se que é extremamente importante para a Sensor focar também na qualidade do atendimento 
prestado a seus clientes. A qualidade desenvolve um papel importante dentro do ambiente 
organizacional de qualquer empresa e é responsável pela satisfação e fidelização dos clientes. 
 Observou-se também que uma das ferramentas capazes de criar uma interação entre a 
empresa e o cliente é o CRM que é capaz de gerenciar um banco de dados com informações de cada 
cliente, gerenciar as informações mais detalhadas desde o primeiro contato com a empresa até 
finalização de uma compra, ajudar a reconhecer os clientes mais fieis e quais as técnicas que devem 
ser utilizadas para atraí-los. Enfim, esta ferramenta é muito poderosa, pois através dela pode-se 
alcançar a satisfação e consequentemente a fidelização do cliente. 
 
Conclusão 
Dessa forma, conclui-se que atender e, até mesmo superar as expectativas dos clientes consiste em um 
investimento em médio e longo prazos, que apesar de negligenciado no passado, hoje está atrelado ao 
sucesso direto das organizações, pois conforme demonstrado neste trabalho, o cliente é o maior 
patrimônio que a empresa possui. 
Este trabalho de pesquisa é uma pequena parcela do tema estudado e, portanto, possui limitações por 
restringir-se apenas à satisfação e fidelização de clientes em relação ao atendimento. Desse modo, 
sugere-se para estudos futuros investigar-se o impacto da qualidade do produto e do preço na 
fidelização do cliente. 
 
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento; Qualidade de Atendimento; Satisfação e Fidelização de 
Clientes; CRM. 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE HORTALIÇAS MINIMAMENTE PROCESSADAS 
DE UMA FEIRA LIVRE DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Thayane de Medeiros Tostes, Thaiany Kusnier; Enios Carlos Duarte 

 
Email: thayane.tostes@gmail.com 

 
Introdução 
O conhecimento na área da microbiologia de alimentos é muito pertinente por que está envolvido na 
identificação e estudo de microrganismos patógenos causadores de doenças transmitidas por alimentos. 
Um dos alimentos passíveis de transmissão de doença e frequentemente consumido pelo brasileiro são 
as hortaliças minimamente processadas. Dentre os diferentes tipos de contaminantes alimentares, 
encontram-se as bactérias mesófilas e coliformes. Para manter o controle microbiológico, a Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu padrões a serem seguidos por estabelecimentos 
de venda e distribuição de alimentos. 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade higiênico-sanitária de hortaliças minimamente 
processadas de uma feira livre da zona sul de São Paulo por meio da determinação da presença de 
bactérias mesófilas, coliformes totais e termotolerantes. 
 
Metodologia 
Para a análise foram coletadas três amostras, em dias diferentes em uma feira da zona sul de São 
Paulo, de couve, repolho, cenoura e beterraba. Foram realizados testes em triplicata de diluições entre 
10-1 a 10-5. Para a identificação de bactéria mesófilas, usou-se agar nutriente e para coliformes totais 
usou-se caldo nutriente. Os meios de cultura foram incubados em estufa à 37°C por 24/48 horas. Os 
tubos de caldo nutriente com resultado positivo foram repicados para tubos com caldo Verde Brilhante, 
incubados em estufa à 37°C por 24/48 horas, para a confirmação de coliformes totais e para tubos de 
caldo EC para a confirmação de coliformes termotolerantes, em estufa à 45°C por 24/48 horas. 
 
Resultado 
Após cultivo em laboratório, observou-se que, em 70% das amostras, a quantidade de bactérias 
mesófilas, coliformes totais e termotolerantes presentes estava acima dos limites estabelecidos, e as 
condições sanitárias da feira não favoreciam a higiene do produto. 
 
Conclusão 
Após coleta e análise, os resultados obtidos revelam que aproximadamente 70% das hortaliças 
minimamente processadas adquiridas em uma feira da zona sul de São Paulo apresentam 
contaminação acima dos limites de segurança à saúde. Apesar de disponibilizar alimentos frescos e 
alternativas orgânicas, as feiras livres em sua maioria funcionam sob condições precárias de higiene. 
 
Palavras-chave: Hortaliças minimamente processadas; microbiologia de alimentos; bactérias mesófilas; 
coliformes; feiras livres 
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O ESTUDO DO MEIO COMO MÉTODO INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 
Ronaldo Santos Santana, Nídia Nacib Pontuschka; Haller Elinar Stach Schunemann 

 
Email: ronaldosantos_pvh@hotmail.com 

Introdução 
Este trabalho tem como principal objetivo analisar as implicações do Estudo do Meio como metodologia 
interdisciplinar, verificando os desafios desta prática. Inicialmente relacionei os movimentos 
interdisciplinares dos séculos XX e XXI com o método do Estudo do Meio, para então descrever, por 
meio de um levantamento bibliográfico, os movimentos e autores que influenciaram na construção dos 
modelos atuais de E.M. 
     Além de pesquisa bibliográfica, procurei analisar as experiências de professores da Educação Básica 
sobre a prática do estudo do meio e seus desafios, para isto obtiveram-se informações e dados 
adquiridos por meio de uma entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram aplicadas com 
professores de diversas disciplinas a fim de obter visões de profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento. Por meio do discurso desses professores foi possível analisar a relação entre estudo do 
meio e a interdisciplinaridade, e também conhecer os desafios, e algumas fases do E.M. realizado pelos 
Professores. 
      Discutimos com base nas experiências de cinco professores que participaram de Projetos de Estudo 
do Meio em escolas distinta, analisamos os pontos de consenso entre os discursos dos professores com 
o trabalho de autores que escreve sobre E.M. Por fim, concluímos que o Método do Estudo do Meio 
contribui com as práticas interdisciplinares dentro do ambiente escolar, corroborando o processo de 
ensino/aprendizagem e tornando o ensino mais significativo para o aluno. 
 
Objetivo 
Analisar as implicações do Estudo do Meio utilizado como metodologia interdisciplinar 
Verificar as possibilidades e desafios da prática do estudo do meio na educação básica. 
Analisar as experiências de professores da educação básica com o estudo do meio 
 
Metodologia 
Para alcançar os objetivos propostos foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico, a partir da 
análise teórica, em que foram encontradas pesquisas sobre interdisciplinaridade e Estudo do Meio.  
No presente trabalho, optei pela entrevista semi-estruturada na qual os sujeitos da pesquisa puderam 
descrever e opinar sobre algumas questões relacionando interdisciplinaridade, Estudo do Meio e suas 
experiências com este método. Os entrevistados foram indicados e selecionados por meios de alguns 
critérios, são eles: Graduação em licenciatura plena em qualquer disciplina, ser professor ativo na rede 
pública ou privada, ter experiência com pelo menos um Estudo do Meio realizado na Educação Básica. 
Foram entrevistados 5 docentes. 
 
Resultado 
Ficou clara a relação entre o estudo do meio e a interdisciplinaridade. Alguns professores vêem a 
interdisciplinaridade e estudo do meio como uma relação totalmente intimista e outros apresentam um 
discurso mais embasado na teoria. Os professores apresentam alguns procedimentos importantes para 
a prática do Estudo do Meio, e alguns detalhes como por exemplo: Qual é a primeira escolha, o tema ou 
o local? 
Eles apresentaram também alguns desafios tanto na escola particular, quanto na escola pública. A 
questão de motivação e envolvimento foi apresentado também como um desafio, tanto da parte dos 
alunos, quanto da parte dos professores. Limitações como a falta de recursos financeiros, a burocracia 
para a retirada de alunos para uma atividade de campo, entre outros. 
No entanto foi apresentado algumas possibilidades, o fato do método tornar a aprendizagem mais 
significativa para o aluno, melhora as relações entre os sujeitos envolvidos e a possibilidade de 
corroborar uma formação de alunos pesquisadores. 
 
Conclusão 
Analisamos ao longo do trabalho as implicações do Estudo do Meio como metodologia interdisciplinar, 
com a proposta de relatar, por meio da experiência de docentes em atividade na educação básica que 
utilizam o Estudo do Meio como método para promover uma aprendizagem mais significativa, dentro de 
uma proposta interdisciplinar. Por meio do discurso dos professores entrevistados tentamos verificar 
qual a relação entre Estudo do Meio e interdisciplinaridade, e se havia clareza para aqueles sujeitos que 
utilizam esse método. Podemos entender com a análise dos resultados que há uma ligação forte entre 
Estudo do Meio e interdisciplinaridade, ao passo que se esta atividade ficar apenas no plano disciplinar 
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o professor terá algumas dificuldades, tendo assim um conhecimento e uma problematização muito 
fragmentada daquele meio. Os docentes não colocaram esta relação como uma dependência 
obrigatória, de modo seria utópico realiza-la com uma disciplina apenas, neste caso o professor deve 
adotar uma postura interdisciplinar para assim entender aquela determinada realidade. Os docentes 
apresentaram um Estudo do Meio como uma ferramenta que pode dar mais significado àqueles 
conteúdos de diversas áreas do conhecimento que são trabalhados dentro de sala de aula, que em 
campo sem integram perdendo o seu caráter compartimentalizado.  
     Foi apresentado também algumas etapas seguidas para a construção de um Estudo do Meio, são 
procedimentos bem planejados e sistematizados que são geralmente divididos em momentos como 
planejamento inicial, onde são discutidos os locais mais adequados para a realização da atividade, é 
importante destacar que esse local escolhido tem bastante influência do momento em que os alunos 
estão vivendo em sala de aula, surge geralmente um tema que desperte o interesse, e a partir deste 
momento toda a atividade começa a ser estruturada. E então é escolhido o local da atividade em 
campo, e este local deve estar de preferência contextualizado com a realidade e o perfil socioeconômico 
daquela escola. Neste ponto foi detectado alguns desafios porquê em escola particular o financiamento 
da atividade parte totalmente da família do aluno, e se esta não tem ciência do valor pedagógico do 
Estudo do Meio pode acabar não valorizando. Entretanto este desafio não foi colocado pelos 
professores de maneira relevante, pois existem projetos com saídas para locais distantes ou dentro da 
própria escola. Em sequência tem-se a atividade no campo, e um outro momento pós atividade de 
campo, onde o assunto e os problemas levantados inicialmente são retomados e rediscutidos. Desta 
visita de campo pode surgir uma produção pedagógica variada e os professores relataram como 
exemplo jornais, painéis e exposições produzidos pelos próprios alunos como protagonistas. Com base 
nas respostas dos professores percebemos que muitos passaram a utilizar este método pela resposta 
que os alunos dão posterior a atividade, auxilia na formação de alunos pesquisadores, discentes 
envolvidos diretamente com o seu aprendizado e com os projetos promovidos pela escola, e um dos 
benefícios mais importantes explicito na fala da Professora 5:  
“O Estudo do Meio contribui com o significado e sentido daquilo que eu queria ensinar...” 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Estudo do Meio; Aprendizagem significativa; Metodologias de 
ensino. 
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CRIPTOGRAFIA QUÂNTICA 
 

Peterson Alves Fortes; Clodonil Trigo 
 

Email: petersonfortes@yahoo.com.br 

 
Introdução 
Graças ao contínuo avanço tecnológico mais pessoas são incluídas digitalmente, essa acessibilidade 
traz consigo a facilidade e praticidade que caracterizam a dependência das novas gerações por 
soluções mais eficazes e sofisticadas, porém as pessoas tendem a usufruir cada vez mais da tecnologia 
sem ao menos perguntar se é realmente seguro!? 
Quando abordamos o tema segurança da informação é difícil não levar em consideração o seu 
relacionamento com a criptografia de dados, pois a troca de informações de modo seguro tem o 
potencial de alavancar economias; Oferecendo maior credibilidade com o mesmo grau de segurança e 
tecnologia que as instituições bancárias e governamentais utilizam. Assim, a concentração de uma 
informação torna-se uma forma de poder, uma vez que possibilita uma tomada de decisão mais 
apropriada. 
A criptografia quântica promove a troca de dados segura, a nível teórico é inquebrável independente de 
tecnologia, seja hardware ou software. Embora o assunto não seja novo, ainda faltam aplicações 
práticas e testes que comprovem a viabilidade de uso em uma escala maior. Para isto mais pesquisas 
são necessárias e maior ênfase por parte das instituições de ensino, fornecendo mais conteúdo e 
ambiente para que trabalhos desta linha possam ser explorados. 
 
Objetivo 
O projeto tem como propósito promover o estado da arte da criptografia quântica; uma reflexão sobre o 
que existe à nível teórico, reconhecendo a necessidade e importância da criptografia na era da 
informação, quais as melhores técnicas existentes e suas vantagens e desvantagens, além de ressaltar 
maior atenção à privacidade e segurança da informação. 
De forma mais detalhada, este trabalho possui o intuito de: 
• Analisar e sintetizar uma ampla coleção de referenciais teóricos, indexando ao projeto, de forma a 
cobrir o máximo possível de informações sobre o tema do trabalho. Possibilitando à comunidade 
científica ter neste projeto, um referencial do que existe de mais atual sobre a criptografia quântica. 
• Promover uma reflexão sobre a criptografia de dados, proporcionando uma melhor compreensão do 
que é a criptografia, o seu papel na história e no dia a dia; através de relatos históricos e exemplos de 
aplicações. 
•Reconhecer a importância da criptografia em nossas vidas, guiando com um pensamento crítico sobre 
as técnicas existentes e o funcionamento destas; sob uma análise imparcial e descrições comparativas 
detalhadas. 
•Sinalizar a existência de problemas em relação a privacidade e a segurança da informação na 
atualidade, buscando incentivar acadêmicos e não acadêmicos à pesquisar mais sobre o tema, 
sugerindo a criptografia quântica como ponto de partida para futuros trabalhos. 
•Fomentar o assunto na comunidade científica, solicitar a colaboração das universidades e centros de 
pesquisa para disponibilização de meios em que um estudo prático de novas tecnologias seja possível. 
 
Metodologia 
A estrutura aplicada neste trabalho tem como base o estado da arte: trata-se de um levantamento de 
dados secundários sobre o assunto, servindo como alicerce para uma comparação entre os resultados 
obtidos em diferentes trabalhos científicos. O volume de informações analisadas permite uma nova 
perspectiva, pois nos últimos anos a quantidade de trabalhos submetidos aumentaram 
exponencialmente, tornando uma análise detalhada destes inviável pelos avaliadores. Este modelo de 
fundamentação teórica colabora-rá com uma análise detalhada e atual para a comunidade científica. 
 
Resultado 
A falsa garantia de segurança que temos encontrasse enraizada com o pensamento de que quanto mais 
complexo computacionalmente for para calcular a solução de um problema, este é tido como inviável. 
Porém não se descarta a possibilidade de que um problema difícil possa ser facilmente resolvido 
computacionalmente. Os computadores quânticos são capazes de resolver problemas com mais 
eficiência do que qualquer computador clássico, mesmo com os melhores algoritmos conhecidos 
atualmente. 
Os problemas criptográficos atuais provêm do fato de que as soluções clássicas dependem das 
limitações computacionais do presente, no entanto, na presença de um computador quântico a maior 
parte ficaria rapidamente obsoleta, comprometendo o funcionamento da sociedade como a 
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conhecemos. Contudo, ao fazer com que os esquemas criptográficos futuros dependam dos princípios 
da mecânica quântica, conseguimos uma base de segurança muito mais sólida, uma vez que esta 
depende das leis da física, ao em vez do poder computacional presente e do atual modelo de 
computação. 
 
Conclusão 
Assim que são contempladas as vantagens e desvantagens dos tipos de criptografia utilizados nos dias 
atuais, podemos deduzir que, a promessa para a solução dos problemas de segurança encontra-se na 
criptografia quântica. Ela destaca-se em relação aos demais métodos de criptografia, pois permite a 
detecção de intrusos e é incondicionalmente segura, além de que mesmo que haja um poder 
computacional de escala infinita, não existe possibilidade de ser burlada. 
Contudo, a inserção da criptografia quântica no contexto atual apelando para a modernização 
computacional rumo a segurança incondicional, não necessariamente aumentam a proteção geral de 
um sistema de criptografia. 
Pelo fato de tratar-se de uma ciência nova, ainda existem alguns problemas inerentes associados aos 
estados quânticos e ao transmitir informações, também quanto a própria teoria quântica e a questões 
práticas com relação aos equipamentos e sua eficiência que acabam afetando a segurança dos 
protocolos. 
São por estes e outros motivos que a segurança da informação carece por mais revisões e análises 
críticas, as reivindicações daqueles ditos pró-criptografia-quântica devem ser examinadas com extrema 
cautela. 
Sem deixar de lado as dúvidas, nenhum protocolo existente é 100% seguro: a criptografia quântica não 
vai ser, mas pode, possivelmente, prestar um serviço mais eficaz se empregada de forma correta. 
 
Palavras-chave: Criptografia. Segurança. Informação. Computação. Algoritmos. Quântica. Tecnologia. 
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NARRAÇÃO DE CÓDIGO FONTE 
 

Joadson Cardoso Machado, Cristiano Lino Felicio (Felicio, Cristiano L. ); Cristiano Lino Felicio ( Felicio, Cristiano L. ) 
 

Email: joadsocardoso@hotmail.com 

 
Introdução 
A tecnologia da informação está, hoje, presente em uma significativa parcela das áreas da vida humana. 
A fim de atingir os diversos públicos humanos, uma área da computação que vem ganhando força de 
estudos e investimentos é a área de interface humano-computador, também conhecida como IHC. O 
IHC estuda o relacionamento entre o ser humano e o computador. Entre as várias vertentes de IHC, 
este trabalho enfatiza aquela que estuda os problemas enfrentados por deficientes visuais ao utilizarem 
o computador. Em especial, trata-se aqui da questão de dar condições técnicas para um profissional 
com deficiência visual atuar na atividade de desenvolvimento de software. Hoje, as ferramentas para 
este propósito não são projetadas para atender esse público. Com base nessa problemática, aborda-se 
a evolução de interfaces que facilitem ao programador o desenvolvimento de softwares por meio de 
outros sentidos, como a audição, por exemplo. 
 
Objetivo 
O objetivo desse trabalho foi construir um módulo que narra um programa de computador. Assim, ao 
contrário de ler, o programador pode ouvir as instruções que estão sendo implementadas. 
 
Metodologia 
Partindo de um compilador em desenvolvimento, para uso acadêmico, utilizado nas aulas da disciplina 
de compiladores do curso de ciência da computação do UNASP/SP, foi realizado um estudo para 
verificar qual o melhor método para gravar o conteúdo do programa em desenvolvimento e 
posteriormente repassar essa gravação para ser narrada. Esse estudo levou ao desenvolvimento de 
uma função que percorre e salva as estruturas de abstração das informações do programa que está em 
compilação. As informações são salvas em um arquivo no formato textual, cujo conteúdo é uma 
descrição, em linguagem natural (português), que explica de maneira clara e objetiva cada instrução que 
está codificada no programa colocado em compilação. O arquivo gerado é passado para um leitor, 
nativo do sistema operacional Windows, que narra o texto gravado neste arquivo. Todo esse processo é 
feito de maneira transparente ao programador, requerendo apenas que ele ouça a narração. A ideia 
central da solução está no fato de que a narração ouvida não é uma simples narrativa do programa 
como ele está codificado. Há uma transformação de linguagem, que significa dizer que é narrado o 
programa de uma maneira como ele possa ser compreendido. A solução proposta explica o que está 
escrito no programa, o que a torna bastante amigável. 
 
Resultado 
Foram realizados testes com três programadores, que ficaram de olhos vendados durantes os testes, 
buscando com isso uma simulação da deficiência visual. Dois dos programadores relataram ter 
entendido claramente o que acontecia nos códigos colocados em teste. O terceiro participante 
classificou o teste como regular e apontou algumas ponderações quanto à necessidade de uma maior 
naturalidade da fala, o prejuízo causado pelo sotaque mecanizado do narrador e o fato do projeto rodar 
somente em uma plataforma (Windows). Mesmo diante das observações, os participantes salientaram a 
importância de um projeto como esse, voltado não somente para deficientes visuais que querem iniciar 
a programação, mas também para auxiliar programadores veteranos que sofreram algum tipo de 
deficiência na visão. 
 
Conclusão 
A solução aqui desenvolvida, juntamente com as declarações obtidas pelos programadores avaliados 
nos testes, traz a boa perspectiva de que há um considerável valor técnico e, sobretudo, social neste 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Compilador, IHC, Narração 
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SAP-HANA – UM ESTUDO COMPARATIVO EM NÍVEL DE PRODUÇÃO DA 
TECNOLOGIA DE REPOSITÓRIOS EMBARCADOS SAP 

 
Lucas Cordeiro Mayer; Andre Marcos 

Email: mayer.lucas@hotmail.com 

 
Introdução 
Resumo. Este trabalho é parte de um estudo de caso realizado em parceria com a indústria. Tem como 
principal objetivo a avaliação da adoção de uma nova tecnologia explorada pela SAP na disponibilização 
de ambientes de dados in-memory. Tais soluções, inovadoras, ainda constituem ambientes 
desconhecidos e pouco explorados de forma prática. 
 
Objetivo 
O principal objetivo deste trabalho é avaliar a real vantagem para a empresa que migrar do banco de 
dados em disco para a solução in-memory da SAP, mais conhecido como SAP HANA. Os pontos 
principais a serem explorados são as questões de custo, tempo e disponibilidade do sistema. Baseando-
se em pesquisas bibliográficas, em parceria com atividades práticas de acompanhamento em um 
laboratório real, este projeto analisa determinadas vantagens e desvantagens do SAP HANA, em 
comparação com as arquiteturas tradicionais também em produção. Espera-se que, com esta 
cooperação academia-indústria, os problemas enfrentados sejam esclarecidos e os resultados 
alcançados mais consistentes. 
 
Metodologia 
Os critérios de comparação utilizados nesta pesquisa foram: Arquitetura, Sizing, Utilização e 
Performance.O primeiro visou comparar como os ambientes estão dispostos por trás da visão do 
usuário final. Neste critério foi verificada a existência de redundância ou divisão de carga entre 
processadores ativos. O segundo critério enfoca no poder computacional do ambiente. Este item está 
diretamente ligado ao terceiro critério: quanto maior a utilização, maior deve ser o Sizing do ambiente. 
Também foi analisado o valor de investimento pelas empresas para preparação e disponibilização dos 
ambientes com a infraestrutura necessária. Por fim, no critério Performance, foi analisada a real 
diferença entre as aplicações, comparando o tempo de resposta dos ambientes. 
 
Resultado 
Por se tratar de uma tecnologia ainda em fase inicial, tem sido um desafio para os engenheiros 
desenvolverem técnicas de redundância para ambientes com SAP HANA. Fazer com que outro servidor 
assuma todas as atividades que estavam sendo executados em um nó ativo do ambiente em tempo real 
sem que esta mudança seja notada pelo usuário final ainda se encontra em fase de projeto. Por este 
motivo, e também pelo alto custo para aquisição dos appliances necessários para esta solução, a 
arquitetura destes ambientes HANA é, basicamente, limitada a um único nó. Este é o caso da empresa 
2, que possui um único servidor para o banco de dados e outro servidor dedicado para a aplicação ERP. 
A empresa 1, por sua vez, também possui um único servidor para sua base de dados DB2 (tabela 1) e 
dois servidores compartilhando o processamento da aplicação ERP, permitindo a execução em cluster 
do tipo ativo-ativo. Os ambientes com mais de uma instância do SAP dividindo a carga de 
processamento tendem a ter uma resposta mais performática.A tabela 1 apresenta uma comparação de 
sizing entre os servidores que foram analisados nos quesitos: processador, memória RAM, capacidade 
máxima de armazenamento e valor estimado (aproximado) para aquisição (em reais).Durante a análise, 
percebeu-se que a tecnologia in-memory ainda é limitada no quesito redundância, principalmente pelo 
fato de as informações serem real-time. Soma-se a isso, ainda, o alto valor de investimento em 
hardwares necessários para suportar as operações. A tecnologia HANA ainda possui poucas soluções 
para suporte a escalabilidade do tipo scale-out, com vários servidores em processamento balanceado. 
Na maioria dos casos, quando se quer ganhar em potência de máquina, o upgrade ocorre de forma 
scale-in, deixando o appliance com maior poder de processamento possível com a inclusão de memória 
ou processadores. Buscando uma comparação mais objetiva, foram consideradas algumas janelas de 
execução para os processos dialog e background (Figura 3), principalmente por se tratar dos principais 
processos dentro de uma estrutura de work-process de um sistema SAP ABAP tradicional. Os 
desempenhos de tempo de resposta dos dois tipos de requisição foram altamente satisfatórios no 
ambiente com HANA DB. 
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Conclusão 
Com os resultados obtidos por meio de coletas e pesquisas, conclui-se que a adoção do banco de 
dados SAP HANA permite um alto e explícito ganho de desempenho, quando comparado a uma 
infraestrutura baseada em um sistema gerenciador de dados DB2. Contudo, é preciso enfatizar que este 
ganho tem um alto custo de implantação e manutenção. Neste sentido, mesmo em organizações que 
manipulam grandes volumes de dados e necessitam de alto desempenho da solução ERP, deve-se 
considerar os investimentos financeiros para aquisição da infraestrutura, já que as vantagens com a 
solução baseada em HANA não são absolutas nem garantidas. Uma situação percebida foi a falta de 
apoio técnico, principalmente quanto a profissionais e literaturas especializadas. Este fato, por momento 
configura-se como uma desvantagem da tecnologia HANA uma vez que os ambientes analisados são 
organizações que já possuem um ambiente estável, a migração para tal tecnologia seria um risco de 
negócio bastante alto.Por fim, os resultados aqui apresentados permitem a realização de trabalhos 
futuros diversos, tanto na linha mais técnica quanto na área estratégico-organizacional. Uma 
possibilidade é a realização desta análise considerando um mesmo ambiente corporativo, ou a 
realização de uma pesquisa considerando outros critérios de análise. 
 
Palavras-chave: Hana SAP Banco de Dados In-memory desempenho performance 
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SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE – SELF SERVICE BI 
 

Emerson Gomes da Silva, Cristiano Lino Felicio; Cristiano Lino Felicio 
 

Email: egsilvaer@hotmail.com 

 
Introdução 
A globalização de mercados e negócios, instigada pela alta competitividade, faz da tomada rápida e 
precisa de decisões, um elemento de grande importância empresarial no mundo atual. De forma quase 
que invariável, seja de qual for o ramo de atividade, a gestão de uma empresa precisa observar e 
relacionar os dados do seu negócio para obter apontamentos para a tomada correta de decisões. A fim 
de ter uma análise rápida e precisa desses dados, empresas de médio e grande porte têm utilizado o 
suporte de ferramentas de software, chamadas de  business intelligence. O business intelligence é uma 
solução que visa correlacionar, em várias dimensões, os diversos dados que as empresas registram em 
suas transações. Apesar do destacado crescimento, o business intelligence ainda enfrenta diversas 
barreiras em empresas menores, que não contam com recursos financeiros para contratar um serviço 
qualificado. 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi construir uma solução de self service business intelligence, que é uma 
solução de auto serviço. Nessa proposta, mesmo uma equipe de gestão com pouquíssimo 
conhecimento técnico computacional, em temas como banco de dados ou o próprio business 
intelligence, pode ser conduzida a construir seus próprios indicadores de análise de dados, de forma 
interativa. Assim, a solução se designa bem ao perfil de diversas empresas menores. 
 
Metodologia 
A solução aqui proposta foi desenvolvida com base em uma necessidade real de uma empresa do ramo 
de metrologia. As necessidades desta empresa foram analisadas durante uma fase de levantamento de 
requisitos. Com base nas informações coletadas e na principal fonte de dados desta empresa, foi 
proposta e construída a solução de self service business intelligence. A metodologia técnica para 
implementação da solução foi baseada em cinco etapas: (1) formalização da arquitetura, onde foram 
definidas as tecnologias que seriam utilizadas; (2) construção do data warehouse, que é a base de 
dados para análise, em que foram elencadas as informações mais relevantes que precisariam ser 
armazenadas e tratadas; (3) construção do ETL, que trata e carrega os dados da empresa para o data 
warehouse; (4) construção do self service business intelligence, que inclui diversas interfaces para que o 
usuário manipule, correlacione e extraia dados do data warehouse; (5) implantação da solução na 
empresa, para o uso de seus funcionários. Para a construção da etapa 4, foi utilizada uma ferramenta 
da Microsoft, chamada Power BI, que permite que o usuário construa suas próprias interfaces e defina 
suas próprias regras de análise. 
 
Resultado 
Após uma série de testes realizados, através de uma interface do estilo dashboard, os usuários foram 
capazes de construir suas próprias regras de análise, apenas com base nas informações da empresa, 
sem terem a necessidade de conhecimento prévio em tecnologias relacionas a business intelligence e 
afins. De forma rápida é pratica os usuários foram capazes de construir dashboards com gráficos e 
indicadores e tomarem decisões a partir dele. Foi realizado uma entrevista com cinco usuários da 
solução, que destacaram a facilidade de uso e a capacidade que a solução traz para a criação de novas 
perspectivas para os negócios da empresa, os ajudando na tomada de decisões. 
 
Conclusão 
A solução de self service business intelligence proposta, desenvolvida e implantada em uma empresa 
de pequeno porte atendeu aos objetivos traçados. Acredita-se que ela possa ser levada a outras 
empresas de igual perfil e também poderia atender a empresas de médio e grande porte, com alguns 
ajustes. 
 
Palavras-chave: Business Inteligence, BI, Banco de Dados, Análise, Dados, Data Warehouse, DW 
 

 
 
 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 70 

UMA ARQUITETURA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADO EM 
PROCESSO 

 
Quymã da Silva Viana; Fuad Gattaz Sobrinho 

 
Email: kimaskara@hotmail.com 

 
Introdução 
Ao longo de décadas a engenharia de software desenvolveu metodologias para a construção de 
software, mas as técnicas utilizadas mantêm como base abstrações da realidade, negando-se assim 
encara-lá como algo simplesmente real. O grande desafio é a representação de um processo 
metodológico baseado no contexto da realidade. Como refere Fuad Gattaz Sobrinho (2000), O que 
muda não são os objetos como leva a supor a era digital e sim o contexto. A contextualização bem 
definida do problema, e sua solução, é fundamental para a eficácia do processo e sua evolução. 
 
Objetivo 
Todo software possui um processo de desenvolvimento uma estrutura semântica e uma documentação, 
A grande ideia apresentada neste trabalho vem a propor e mostrar á integração destes três elementos 
utilizado o ambiente de processos PArchitect, que permite a modelagem da inteligência da realidade e 
também criação de protocolos com o GALAXY e protótipos com o PROTO. Dentro deste contexto 
demonstraremos a evolução do processo e sua melhoria contínua. 
 
Metodologia 
Na busca de melhoria no processo de desenvolvimento de software este trabalho se caracteriza por ser 
uma pesquisa descritiva, pois em meio a observação emergiu-se uma nova metodologia de construção 
de software. 
 
Resultado 
Com este trabalho finalmente é possível confundir a realidade com sua modelagem inteligente 
desenvolvida no ambiente de processos PArchitect. Adquiriu-se com a pesquisa uma arquitetura que 
integra software em processo. 
 
Conclusão 
Entre a realidade e sua representação deve existir uma diferença zero, é possível alcançar este objetivo 
na Engenharia de software, utilizando aarquitetura de processos. Fuad Gattaz Sobrinho (2000), Trata-se 
de um modelo de representação da realidade, em tecnologia de software e de processos que, uma vez 
orientado pela referência que lhe fornece o operador, gera a si mesmo,ao tempo em que incorpora 
mudanças geradas pela co-evolução do problema, ou de sua solução, o que vem a dar no mesmo. 
 
Palavras-chave: arquitetura, software, processo, metodologia, realidade 
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CONTABILIDADE GERENCIAL APLICADA NO TERCEIRO SETOR: UM ESTUDO 
DE CASO SOBRE A ACEMPRO 

 
Acácio Nunes Pereira, Fabio dos Santos Oliveira; Marta Aparecida Martins Xavier 

 
Email: ACACIO.UNASP@HOTMAIL.COM 

 
Introdução 
As organizações do Terceiro Setor tem como finalidade principal promover o bem estar da sociedade. 
Todavia, elas precisam ser bem administradas para não serem fadadas ao fracasso. Neste contexto, a 
contabilidade gerencial torna-se essencial para que as mesmas possam permanecer ativas, estáveis e, 
cumprindo sua nobre missão.Drucker (1997) compreende que as organizações sem fins lucrativos tem a 
missão de provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade. Olak e Nascimento (2010) visualizam que 
as entidades sem fins lucrativos têm um papel claro e objetivo que é o de desempenhar na comunidade 
a que servem e provocar mudanças sociais. Todavia, para que isso venha ocorrer é necessário que 
sejam desenvolvidas atividades, através de recursos econômicos captados, para alcançar o produto 
final que é o de pessoas transformadas.Portanto, registrar e analisar todos os fatos relacionados com o 
patrimônio da entidade, com a finalidade de assegurar seu controle e fornecer a seus gestores as 
informações necessárias à ação administrativa é papel da Contabilidade, fundamental em qualquer 
organização, com ou sem fim lucrativo. A necessidade de controle e planejamento financeiro tem sido 
cada vez mais indispensável para um adequado funcionamento das organizações do Terceiro Setor, é 
nesse contexto que a Contabilidade Gerencial fornece a transparência e credibilidade nas atividades 
financeiras dessas instituições, além de possibilitar tomadas de decisões corretas e atrair mais doadores 
para seus projetos. Os gestores das entidades do terceiro setor tendem a ver a contabilidade como algo 
meramente burocrático, não tendo conhecimento acerca dos benefícios oriundos da demonstrativos 
contábeis quando traduzidos em informações gerenciais. Empresas que não realizam uma reflexão 
estratégica faz com que o proprietário tenda a tomar suas decisões de modo intuitivo, abdicando do uso 
das ferramentas gerenciais. Esta maneira de gerenciar os negócios pode comprometer o sucesso de 
uma organização (BRONDANI et al., 2006).Em relação à contribuição social, esta pesquisa se torna 
ainda mais relevante, pois o tema está diretamente relacionado à área social, pois o objeto deste estudo 
é uma entidade sem fins lucrativos, associação criada e mantida por gestores de um seguimento que 
visa solucionar determinados problemas da sociedade. 
 
Objetivo 
O objetivo desta pesquisa consiste na análise das demonstrações contábeis da ACEMPRO de forma 
que venha contribuir para uma melhor gestão financeira da mesma, bem como para as demais 
organizações do terceiro setor. E a relevância deste trabalho se baseia no fato de que as contribuições 
da contabilidade gerencial podem influenciar na tomada de decisão pelos administradores da 
ACEMPRO. 
 
Metodologia 
A organização estudada é a ACEMPRO, Associação Cemitério dos Protestantes. A instituição em 
questão trata-se de uma organização do terceiro setor, portanto, os índices financeiros, e os indicadores 
financeiros do Balanced Scorecard foram completamente adaptados a essa característica. O método 
utilizado neste trabalho foi de caráter exploratório, bibliográfica e documental realizado por meio de 
estudo de caso através da utilização do Balanço Patrimonial (BP) e demonstração dos resultados do 
Exercício (DRE) dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 disponibilizados pela ACEMPRO.Para a fase do 
levantamento de campo, foram coletadas as seguintes demonstrações contábeis: Balancete de 
verificação (2013); balanços patrimoniais e DRE, ambos referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013. A 
partir da análise destes demonstrativos, foi possível categorizar informações que subsidiaram a 
construção das tabelas, índices e indicadores financeiros apresentados nesta pesquisa. O trabalho foi 
desenvolvido na forma de estudo de caso. Os dados foram coletados a partir de documentos cedidos 
pela organização. Concernente ao estudo de caso tem-se a descrição de acordo com CERVO, 
BERVIAN e SILVA (2007, p. 62) que afirmam: “Estudo de caso é a pesquisa sobre determinado 
indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar 
aspectos variados de sua vida”. 
 
Resultado 
Verificou-se que a análise de balanço é uma ferramenta importante utilizada dentro das empresas para 
o processo de gerenciamento contábil e para tomada de decisão, e por isso será abordado neste estudo 
de caso a análise horizontal e vertical do balanço da ACEMPRO, a fim de se obter uma visão ampla da 
referida organização demonstrando a participação de cada elemento do seu balanço patrimonial e 
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demonstrativo de resultado.As tabelas dos índices que foram feitos, neste caso foi utilizado somente o 
Balanço Patrimonial de 2013, a tabela 4 apresenta os índices de liquidez, a tabela 5 a estrutura de 
capitais e a tabela 6 os índices de rentabilidade da ACEMPRO. A figura 2 apresenta o mapa estratégico 
da perspectiva financeira como recomendação para a ACEMPRO, tomando como base as análises da 
missão e visão da mesma, em conjunto com os índices financeiros e a análise do Balanço e da DRE. 
Foi possível verificar que no decorrer dos três períodos avaliados no decorrer deste estudo, houve um 
crescimento acentuado das despesas, ocasionando um resultado deficitário no exercício de 2013. Pois, 
nas receitas e despesas financeiras verificadas na DRE ocorreu um crescimento das despesas que 
somaram 1,37% contra 0,97% das receitas, também observou-se que no decorrer dos últimos três 
períodos houve um crescimento acentuado das despesas, ocasionando o déficit no último exercício, de 
2013. 
 
Conclusão 
Ao concluir esse trabalho constatou-se que os objetivos foram alcançados. Esta pesquisa evidenciou a 
importância da contabilidade gerencial nos controles financeiros utilizados na ACEMPRO. Verificou-se 
também que o controle gerencial é fundamental para a gestão da ACEMPRO e, consequentemente, 
para as instituições do terceiro setor, visto que auxiliam os gestores destas organizações para que 
possam tomar decisões com maior segurança, confiabilidade e assertividade. 
 
Palavras-chave: Contabilidade; contabilidade gerencial; terceiro Setor; tomada de decisões. 
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IMPLANTAÇÃO DA LEI SARBANES-OXLEY EM UMA EMPRESA COM RAMO EM 
MEIOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 

 
Karoline Urbano De Lima; Luís Fernando Da Rocha 

 
Email: karol.lima@hotmail.com.br 

 
Introdução 
As chances de haver erros ou manipulações em processos são maiores se de fato não haver um 
sistema de controle interno que assegure que tais informações reportadas sejam precisas. Com isso 
surge a Lei Sarbanes-Oxley, que reescreve as regras de governança corporativa relativa a emissão de 
relatórios financeiros, garantindo a confiabilidade da empresa. Para aderir esta lei é necessário fazer 
algumas alterações e adaptações, impactando o controle interno das empresas. Com base nisto surge o 
problema deste trabalho: quais os impactos uma empresa com ramo em meios de pagamentos 
eletrônicos teve com a implantação da lei Sarbanes-Oxley a partir de 2007? 
 
Objetivo 
Geral: O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos que uma empresa com ramo em 
meios de pagamentos eletrônicos teve com a implantação da lei Sarbanes-Oxley a partir de 2007. 
Específicos: Analisar a implantação da SOX nos processos de controles internos; Verificar alterações e 
adaptações necessárias com a implantação; Investigar os impactos causados por este novo regimento. 
 
Metodologia 
Tendo por objetivo analisar os impactos que uma empresa teve com a implantação da Lei Sarbanes-
Oxley, entendeu-se que a melhor forma de obter as informações necessárias seria a pesquisa 
descritiva, que segundo Gil (2002, p. 42), “têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Com 
relação aos procedimentos efetuados, foi feita uma pesquisa bibliográfica que de acordo com Gil (2002, 
p. 44), “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos”, utilizando-se de artigos científicos, monografias, dissertações e sites especializados ao 
tema, para poder conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre o assunto. A 
unidade de análise da pesquisa foi uma Empresa Multinacional com ramo em meios de pagamentos 
eletrônicos. O instrumento de coleta de dados foi feita por meio de uma entrevista que segundo Bertucci 
(2008, p. 63), “consiste em uma indagação direta, realizada no mínimo entre duas pessoas, com o 
objetivo de conhecer a perspectiva do entrevistado sobre um ou diversos assuntos”, feita com o Diretor 
da América Latina e o Gerente Contábil e Controller da empresa, a fim de coletar os dados. O 
levantamento que de acordo com Gil (2002, p. 50), “caracterizam-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. [...] solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, [...], obterem-se as conclusões 
correspondentes aos dados coletados”, foi feita através de um roteiro de perguntas semiaberto, 
elaborado de acordo com a fundamentação teórica , procurando abranger todos os aspectos 
relacionados á atender o objetivo proposto inicialmente. A entrevista foi feita através de uma conversa 
com os entrevistados na própria empresa estudada, sendo gravada do começo ao fim. O Diretor foi 
entrevistado em um dia, tendo uma duração de uma hora a entrevista e o Gerente em outro dia, tendo 
uma duração de 40 minutos. Posteriormente, após toda informação necessária ter sido colhida, a 
gravação foi transcrita. 
 
Resultado 
A Lei Sarbanes-Oxley amplia a responsabilidade dos seus dirigentes, promove maior transparência nos 
resultados, define novas regras nos procedimentos da empresa, diminui a probabilidade de incidência 
de fraudes e erros contábeis e aumenta a eficácia dos controles internos. O objetivo central do trabalho 
foi atendido através das perguntas formuladas feitas nas entrevistas, onde os entrevistados expuseram 
seus conhecimentos em relação à Lei Sarbanes-Oxley e seu processo de implantação na empresa. Foi 
percebido que há dificuldades em implantar uma lei americana no Brasil, pois se trata de uma cultura 
diferente, sendo necessário treinamentos para adaptação dessa nova legislação. Além disso, existem 
custos referentes a otimização dos controles internos, contratação de auditores para avaliação dos 
procedimentos e especialização de mão-de-obra. Percebeu-se que a empresa estudada primeiramente 
forneceu para os auditores informações de como eram feitos os processos de controle interno e 
posteriormente adaptou seu controle interno para que atendesse as necessidades da Lei Sarbanes-
Oxley. Com a SOX a empresa estudada passou a testar seu controle interno periodicamente para 
constatar sua eficácia e identificar suas falhas, começou a emitir certificações impostas pela lei, 
passando toda responsabilidade da informação fornecida para os dirigentes da empresa e passou a 
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documentar todos os seus procedimentos. Quando comparada a Lei Sarbanes-Oxley na prática com a 
literatura, percebe-se que a lei não é tão exigente quanto parece, pois ela não cria procedimentos, ela 
impõe que a empresa documente seus procedimentos feitos da forma que a empresa achar mais 
propício. 
 
Conclusão 
Conclui-se que a rigor a Lei Sarbanes-Oxley irá obrigar que a empresa faça o que ela diz que faz, ou 
seja, no momento em que for implantado a SOX nos controles internos da empresa e a mesma passar a 
documentar seus procedimentos, ela terá que seguir o que foi descrito á risca, senão irá ser punida. De 
modo geral, a SOX aumenta a credibilidade da empresa e melhora os procedimentos internos, 
garantindo a emissão de demonstrações confiáveis e fidedignas e controles monitorados. 
 
Palavras-chave: Lei Sarbanes-Oxley; Controle Interno; Governança Corporativa; Impactos. 
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IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS:   PESQUISA-AÇÃO 
APLICADA A UMA MICROEMPRESA DO SETOR TERCIÁRIO 

 
Aline Daniele de Souza Caldas, Gustavo Ervolino, Paulo Raimundo Rodrigues Gomes; Marta Aparecida Martins 

Xavier 
 

Email: aline.caldas93@gmail.com 
 

Introdução 
Planejar os custos em longo prazo é essencial. Implementar a contabilidade de custos, verificar a forma 
utilizada na formação de preços e analisar qual método de custeio mais se adequá a realidade 
encontrada na empresa torna-se relevante, pois dará segurança ao gestor da empresa nos momentos 
em que se fizer necessária a tomada de decisão. Isto posto, o presente artigo volta-se a responder a 
seguinte questão: Como a aplicação da contabilidade de custos, em uma microempresa prestadora de 
serviço do ramo de lavanderias, pode fornecer informações que contribuam para uma gestão eficaz e 
maximização de seus lucros? 
 
Objetivo 
Verificar, com a aplicação da Margem de Contribuição, qual dos serviços selecionados na pesquisa 
mais contribui para os lucros da empresa. Verificar, através da análise do Ponto de Equilíbrio, se os 
preços praticados são os ideais para suprirem os custos; identificar se o preço de venda praticado pela 
Microempresa esta de acordo com os custos analisados na pesquisa contribuindo assim para a 
maximização dos lucros da empresa. 
 
Metodologia 
Sujeito da Pesquisa Empresa prestadora de serviços de lavanderia. Tipo de Pesquisa Utilizando como 
base o critério definido por Vergara (2009) em relação ao tipo de pesquisa – quanto aos fins e quanto 
aos meios – tal pesquisa foi realizada quanto aos fins de forma aplicada, pois segundo Vergara (2009, 
p. 42) pesquisa aplicada trata-se de uma pesquisa “fundamentalmente motivada pela necessidade de 
resolver problemas concretos, [...]. Tem, portanto, finalidade prática”. E quanto aos meios: Utilizou-se de 
três meios de investigação, documental (relatórios e planilhas), bibliográfica (livros e artigos científicos) 
e pesquisa-ação que “supõe intervenção participativa na realidade social” (VERGARA, 2009 p. 44). 
Instrumentos e procedimentos de coleta de dados, os instrumentos de pesquisa utilizados para tal foram 
a pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros, dissertações de mestrado bem como sites 
especializados que se relacionem com o tema proposto da pesquisa, tal como SEBRAE – Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Utilizou-se também de pesquisa documental nos 
arquivos da empresa objeto de estudo afim de levantar os dados contidos em relatórios internos 
referentes aos processos bem como os gastos (custos diretos e indiretos assim como as despesas) em 
geral necessários para a prestação dos serviços e por fim foi realizada pesquisa de campo com o 
responsável pela gestão do negócio a fim de coletar os dados não obtidos através dos relatórios 
internos, necessários para implementação da Contabilidade de Custos. Tratamento dos dados dentre o 
hall de produtos que a empresa trabalha, foi selecionado como amostra o produto que mais contribui 
com o faturamento da mesma, sendo este a base para a implementação da contabilidade de custo. Os 
dados coletados foram expostos em forma de quadros elaborados com o auxílio do software Microsoft 
Excel. Após o levantamento, e posteriormente a exposição dos dados, foram elaborados e analisados o 
Ponto de Equilíbrio bem como a Margem de Contribuição do produto selecionado. Por fim, foi verificado 
se o preço praticado pela empresa está de acordo com os custos apurados, contribuindo assim para a 
maximização dos lucros. Limitações da pesquisa devido a disponibilidade de tempo, o principal fator 
limitador para realização da pesquisa, será aplicado somente o método de custeio por absorção e 
selecionado apenas um dentre os serviços prestados pela empresa. 
 
Resultado 
Ao analisar a Margem de Contribuição do produto selecionado como amostra, conclui-se que o serviço 
de lavagem das capas para assentos diversos contribui significativamente para a lucratividade da 
empresa, pois conforme os dados expostos este produto possui uma Margem de Contribuição de, 
aproximadamente, 98%. Em relação ao Ponto de Equilíbrio, este possui uma particularidade, os custos 
variáveis no setor de serviço só incorrem a partir da demanda recebida, diferentemente da indústria, 
onde os custos incorrem no momento da produção independente da demanda futura.  
Sendo assim, após a análise realizada constatou-se que, para o mês analisado, os preços praticados 
foram suficientes para suprir os custos da prestação de serviço e contribuem de forma significativa para 
o lucro da empresa. 
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Conclusão 
Por fim observamos que o objetivo desde trabalho foi atingido pois, ao analisar a Margem de 
Contribuição do produto selecionado como amostra, conclui-se que o serviço de lavagem das capas 
para assentos diversos contribui significativamente para a lucratividade da empresa, pois conforme os 
dados expostos este produto possui uma Margem de Contribuição de, aproximadamente, 98%. A partir 
desta pesquisa-ação, a empresa dispõe de uma ferramenta no auxílio do gerenciamento do negócio. 
Através desta ferramenta abre-se novas possibilidades como, por exemplo, uma possível redução dos 
preços para efeito de estratégia comercial, e também o incentivo à venda deste serviço, pois constatou-
se que contribui significativamente para a lucratividade da empresa. 
 
Palavras-chave: Contabilidade de custos; microempresa; gestão eficaz 
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O CONTROLE INTERNO – MELHORANDO O RESULTADO UTILIZANDO O 
CONTROLE DE ESTOQUES DA MANEIRA ADEQUADA. 

 
Jessé Amorim Passos Maciel; Luís Fernando da Rocha 

Email: jesse_passos@hotmail.com 

 
Introdução 
Com a globalização e a grande competitividade no mercado de trabalho e comercial, diversas alterações 
no controle das empresas são apresentadas visando melhorias na gestão de qualidade dos produtos e 
dos serviços oferecido aos clientes. Por causa deste impacto, verificou-se a imensa necessidade de 
buscar na contabilidade, uma ferramenta que resolva os problemas do controle interno, cujo foco é 
evitar fraudes, furtos e erros que afetarão o patrimônio da entidade. Nestes processos é que o Controle 
Interno de Estoques atua, monitorando e controlando para que todos os procedimentos e padrões 
estejam sendo executados, verificando ainda se os resultados esperados estão sendo atingidos e se 
estão sendo cumpridos conforme o procedimento criado (MACIEL, 2005). O controle interno surge com 
uma pratica que contribui para que a empresa alcance seus objetivos, pois através de suas técnicas o 
controle interno oferece o suporte necessário de apoio às decisões gerenciais, e oferece também 
informações importantes como, por exemplo, a quantidade de produto que precisa ser produzida, ou 
comprada, para atender a demanda da semana ou do mês (SILVA, 2010). O envolvimento do Controle 
Interno de Estoques passa diretamente pela área de suprimentos, entretanto, relaciona-se também com 
outros setores internos e contatos externos que venham a ter influência sobre os resultados 
quantitativos e qualitativos dos estoques da empresa, objetivando sempre a busca de melhores 
resultados e reduções de custos (MACIEL, 2005). Uma das principais ferramentas do controle interno de 
estoques é a auditoria dos estoques. Em linhas gerais, os principais objetivos da auditoria de estoques 
são os seguintes: verificar se as oportunidades de bens declaradas realmente existem verificar se os 
bens foram custeados e avaliados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e a 
consistência dos procedimentos em relação ao exercício social anterior, verificar se as informações 
referentes aos estoques foram adequadamente divulgadas nas demonstrações financeiras sob exame 
(classificação, notas explicativas sobre estoques dados em garantia e mudança na base de avaliação 
com efeito relevante) (ATTIE, 2011). A auditoria dos estoques tem a finalidade de determinar sua 
existência, que poderá estar na empresa, em custodia com terceiros ou em transito; determinar se é 
pertencente à empresa; determinar se foram aplicados os princípios de contabilidade; determinar a 
existência de estoques penhorados ou dados em garantia e determinar se estão corretamente 
classificados no balanço patrimonial e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas 
(ATTIE, 2011). 
 
Objetivo 
O objetivo principal é destacar a importância do controle de estoques, pois um controle adequado evita 
que os pedidos dos clientes sejam entregues com atraso, tenha falta de produtos, e clientes insatisfeitos 
com a demora atendimento devido a falhas no processo. 
 
Metodologia 
A metodologia caracteriza-se por apresentar quais procedimentos que serão utilizados para realização 
da pesquisa com o gestor de estoques de uma empresa do ramo alimentício, bem como quais as 
técnicas aplicadas para resolução do objeto de estudo. A metodologia relaciona-se com os objetivos e a 
finalidade do projeto e deve estar focada nos objetivos do trabalho, fazendo com que haja uma conexão 
com todo o conteúdo (SILVA, 2003). Existem varias formas de se coletar os dados de uma pesquisa, 
podem-se definir como instrumento de pesquisa os procedimentos, métodos ou dispositivos que tenham 
por finalidade a extração de informações de uma determinada realidade ou fenômeno, dessa forma, 
entrevistas, observações e testes podem ser considerados instrumentos de pesquisa (APPOLINÁRIO, 
2011).A pesquisa foi feita utilizando o método de levantamentos bibliográficos, que teve como tema 
principal o controle interno uma empresa do ramo alimentício que fabrica produtos em sachê. Neste 
contexto, com o objetivo de entender como funciona o processo de gestão e controle de materiais, 
realizou-se o projeto de fevereiro a abril de 2014. A metodologia desta pesquisa baseia-se na revisão 
bibliográfica e consulta a acervos literários como livros da área contábil, artigos científicos e revistas 
contábeis, portanto se faz necessário saber que segundo Cervo e Bervian (1996, p. 48): “A pesquisa 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos”. 
Foi realizada uma pesquisa qualitativa, que costumeiramente é direcionada ao longo do 
desenvolvimento, e, além disso, não busca enumerar ou medir eventos e nem utiliza instrumentos 
estatísticos para analise de dados. Nas pesquisas qualitativas, o pesquisador frequentemente procura 
entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada, e a partir daí 
situe a sua interpretação (NEVES, 1996). 
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A pesquisa foi feita utilizando o método de coleta de dados e questionário com o gestor dos estoques de 
uma empresa do ramo alimentício, que teve como tema principal o controle de que fabrica produtos em 
sachê. Neste contexto, com o objetivo de entender como funciona o processo de gestão e controle de 
materiais, realizou-se o projeto de fevereiro a abril de 2014. A pesquisa foi realizada no setor da 
expedição, na área de saída de materiais. Na coleta de dados foram consideradas apenas as atividades 
de recebimento de materiais da fabrica, arrumação do estoque, métodos de organização e números de 
inventários. Essas informações foram obtidas por meios de entrevista com o responsável pelo setor e 
dados de inventários anteriores. Uma entrevista é um processo de coleta de dados que envolvem o 
encontro de duas pessoas, o entrevistado e o entrevistador, podendo ser realizado pessoalmente ou a 
distancia.  Basicamente existem três tipos de entrevistas: a estruturada, que o pesquisador cria um 
roteiro de perguntas, as semiestruturadas, que é um roteiro previamente estabelecido, mas pode haver 
espaço para edição no decorrer da entrevista, e existe também a não estruturada que não há um roteiro 
pré-estabelecido (APPOLINÁRIO, 2011). Na entrevista foi utilizado o método estruturado, no qual foram 
criadas oito perguntas referentes aos controles internos do estoque, buscando averiguar quais métodos 
são utilizados atualmente e quais são seus resultados para o crescimento e a organização da empresa. 
Pretende-se com essa pesquisa auxiliar os gestores na tomada de decisão em relação ao controle de 
estoques e mostrando-lhes que se não houver um método de controle adequado, poderá existir 
prejuízos financeiros, falta de produtos para venda imediata e falta de espaço físico para alocação dos 
produtos acabados. 
 
Resultado 
A fim de entender como funciona o registro de entrada e saída de matérias do estoque, visando que o 
inventário no final do mês esteja correto e que haja conformidade entre o estoque físico e o sistema, o 
entrevistado comentou: Existe um acompanhamento da entrada e saída dos produtos, e isso de acordo 
com Fayol (1981), é necessário que aconteça para que não haja desacordo entre o sistema de 
informação e os valores de contagem. Mesmo aparentando um percentual pequeno, conforme 
apresentado pelo entrevistado, é necessário ter um bom controle para assegurar que todas as funções 
estão funcionando corretamente, para evitar o crescimento desse percentual e buscar zerar esse 
índice.Existe um acompanhamento da entrada e saída dos produtos, e isso de acordo com Fayol 
(1981), é necessário que aconteça para que não haja desacordo entre o sistema de informação e os 
valores de contagem. Mesmo aparentando um percentual pequeno, conforme apresentado pelo 
entrevistado, é necessário ter um bom controle para assegurar que todas as funções estão funcionando 
corretamente, para evitar o crescimento desse percentual e buscar zerar esse índice.O sistema de 
controle utilizado é uma comparação demanda x consumo porque o sistema utilizado na empresa não 
tem uma ferramenta propicia para o setor, então o equilíbrio é feito manualmente. Segundo Moreira 
(2004), um sistema de controle de estoque é um conjunto de regras e procedimentos que auxiliam na 
tomada de decisões, de quando produzir ou comprar. Porém, vendo a necessidade de um sistema de 
informação no estoque, e em toda a empresa, o mesmo está passando por uma reestruturação, ira se 
tornar mais encorpado, com mais funções, dando um suporte maior à gestão e à tomada de decisões da 
empresa, além de conseguir prever certas demandas e fornecer informações para prevenção e 
produção de mercadorias para venda, e será uma ferramenta importantíssima no auxilio a distribuição 
para os clientes da matriz e para os clientes das doze bases distribuidoras espalhadas pelo Brasil. Essa 
nova versão do sistema estará disponível a partir de janeiro de 2015, com previsão de estar operando 
completamente até o meio do ano, assim melhorando todo o funcionamento da empresa. 
 
Conclusão 
Nesta pesquisa, tivemos como objetivo principal destacar como o controle interno adequado evita que 
os pedidos dos clientes sejam entregues com atraso, que tenha falta de produtos, e que os clientes 
fiquem insatisfeitos com a demora no atendimento prestado devido a falhas no processo. Portanto, 
investigou-se por meio de pesquisas como o controle interno pode contribuir para o controle de 
estoques de uma empresa do ramo alimentício fabricante de produtos em sachê.  Ficou evidenciado 
que o controle auxilia na prevenção, identificação e correção de falhas. Com a prevenção e o 
acompanhamento, o numero de atrasos de entrega por falta de produto reduziu consideravelmente, o 
ultimo levantamento feito apontou que de 700 entregas, somente uma atrasou por erro no processo da 
expedição. A falta de produtos por perda no estoque, por falha na contagem e por má organização 
causando a avaria do produto, também foram reduzidos consideravelmente, agora os espaços foram 
reorganizados e como tem uma contagem diária de produtos que tem uma alta rotatividade, pode-se 
prever uma falta para atender a demanda de pedidos. Para corrigir algumas falhas nos processos, foram 
dadas funções a cada empregado do setor, e deles é cobrado resultados positivos para que erros sejam 
evitados e que a organização da expedição seja mantida, garantindo que o produto esteja no lugar certo 
e que ele esteja em condições de ser enviado aos clientes. 
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Portanto o objetivo do trabalho foi alcançado, como destacado na analise de dados, os produtos não 
estão sendo mais entregues com atrasos, salvo quando há problemas em maquinas de produção, não 
há mais falta de produto para venda por erro de contagem ou por perda, consequentemente o 
atendimento aos clientes está sendo feito com sucesso. 
 
Palavras-chave: Estoque; Controle; Organização; Redução de custos. 
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A IMAGEM CORPORAL ENQUANTO REPRESENTAÇÃO DE UM IDEAL PARA 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A VISÃO DE DISCENTES 

 
Eunise Da Silva Batista, Adriana Cunico Dos Reis, Giselaine Moreira Fauth, Leonardo Tavares Martins; Leonardo 

Tavares Martins 
 

Email: eunise.silva@gmail.com 

Introdução 
Atualmente existe uma exacerbada preocupação com a aparência, tornando-se uma questão relevante 
quando se trata do cartão de visita que é o nosso corpo. O autocontrole, disciplina e os esforços em 
manter determinada aparência adquirem um pré-julgamento da imagem do profissional de Educação 
Física. Devido à influência da mídia que atinge a massa, possuindo uma forte influência impondo 
padrões nos quais várias categorias de profissionais como Nutrição, Educação Física, Medicina, 
Ciências Sociais, entre outras áreas, acabam se amoldando. O conceito corporal trabalha a realidade na 
qual o individuo se encontra e como ele gostaria de estar. É percebido o grau de satisfação do seu 
aspecto corporal e quanto ainda precisa trabalhar para atingir o desejado.As imagens consideradas 
ideais pela mídia  influenciam para um aumento da insatisfação corporal, com intuito de propagar 
produtos que são vistos em modelos magros influenciando na construção da imagem corporal desejada. 
Com isso as academias de ginastica e musculação passam a ser um palco pela busca desenfreada por 
um corpo perfeito, associando a imagem do profissional de E.F, como um referencial para esculpir um 
corpo belo e saudável.O interesse nesta pesquisa é de grande importância para todos os profissionais 
que desejam uma base sólida para auto-avaliação em relação a suas insatisfações corporais, como 
também para aqueles que num futuro próximo desejam orientar corretamente seus clientes quanto aos 
prós e contras de se obter certos resultados.Também destacamos a importância em se conhecer a 
compreensão dos discentes do curso de Educação Física sobre a importância da noção da aparência e 
da imagem corporal. 
 
Objetivo 
analisar a opinião dos discentes do curso de Educação Física sobre a existência de um suposto perfil 
adequado para o profissional de Educação Física e o objetivo específico é verificar o grau de 
importância dado à forma corporal do profissional de Educação Física. 
 
Metodologia 
Este estudo é uma pesquisa de campo, composta por uma amostra onde foi  abordado cento e nove 
discentes do curso de educação física de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, de semestres 
diversificados do Estado de São Paulo, no período noturno do Ensino  Superior, utilizando-se de 
questionário em anexo. O questionário foi aplicado em outubro/2014. A opção pela pesquisa quantitativa 
levou em consideração a possibilidade de conhecer, por meio da análise e interpretação descritiva, 
desses discentes, a percepção deles sobre a imagem corporal do profissional de educação física. 
Foram 109 discentes do curso de Educação Física de ambos os sexos de um Centro Universitário da 
zona sul de São Paulo no período noturno do Ensino Superior. 
 
Resultado 
Ao ser analisada a pesquisa do IMC normal, no perfil do profissional de Educação Física, 70,6% dos 
discentes responderam que sim, possivelmente, devido à propagação da imagem do profissional de 
Educação Física como exemplo imposto pela mídia.Em relação ao desempenho do profissional de 
Educação Física obeso, os discentes apresentaram respostas semelhantes, 53,2 % e 48,6% 
respectivamente. As opiniões se dividem, uma parte acredita que o profissional mesmo obeso continua 
desempenhando as suas atividades igual ou semelhante àquele que apresenta o IMC favorável. Os 
dados da pesquisa apontam que 68,8% dos discentes, afirmam que o desempenho do profissional de 
Educação Física com definição muscular não interfere nas suas capacidades ou habilidades.Em relação 
ao desempenho do profissional de Educação Física obeso, os discentes apresentaram respostas 
semelhantes, 53,2 % e 48,6% respectivamente. As opiniões se dividem, uma parte acredita que o 
profissional mesmo obeso continua desempenhando as suas atividades igual ou semelhante àquele que 
apresenta o IMC favorável. Os dados da pesquisa apontam que 68,8% dos discentes, afirmam que o 
desempenho do profissional de Educação Física com definição muscular não interfere nas suas 
capacidades ou habilidades.Foi notável o percentual de discentes que afirmaram que existe diferença 
entre um corpo perfeito e um corpo saudável. As pessoas que limitam seu valor a um único item, o 
corpo perfeito, ignoram, ou se consideram de menor valor, todas as outras qualidades que um ser 
humano tem. Ao contrário de se ter um corpo saudável, é se preocupar com a saúde, com a estética 
sem exageros, visando aperfeiçoar o seu estereótipo por meios que não sejam agressivos, se sentindo 
bem consigo mesmo. 
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A mídia foi a palavra mais destacada nas respostas, sendo precursora na visão dos discentes como a 
que mais influência na imagem corporal, através de propagandas, novelas, sem priorizar a saúde, bem 
estar, atividade física, sugerindo o consumo de produtos farmacológicos com o intuito de transformar o 
corpo por caminhos mais fáceis para se chegar ao objetivo. As opiniões estendem-se à imagem do 
profissional de educação física com um corpo escultural, sem levar em consideração fatores 
extrínsecos, pois a mídia impõe parâmetros que seriam representados através de um corpo perfeito. 
 
Conclusão 
Conclui-se que os discentes do curso de Educação Física pesquisados, apresentaram uma visão 
corporal da imagem do profissional de Educação Física, associada à estética e  ao desempenho 
profissional. Observa-se que sua imagem corporal não interfere ao desempenho da sua função, não 
importando se ele aparentemente está acima do peso ou se tem um corpo definido. Surgiram 
importantes indícios que o profissional preocupa-se com a sua imagem corporal, devido à idealização 
dos seus alunos e clientes.  As opiniões estendem-se à imagem do profissional de Educação Física com 
um corpo escultural, sem levar em consideração fatores extrínsecos, respeitando as suas 
individualidades e priorizando a saúde. 
 
Palavras-chave: Corpo; Culto ao Corpo; Imagem Corporal; Profissional de Educação Física. 
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ESTUDO DOS MÉTODOS DE ENSINO UTILIZADOS NA INICIAÇÃO ESPORTIVA 
DO HANDEBOL. 

 
Tatiane do Carmo Soares, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar - GEPEFE/UNASP/SP; José 

Carlos Rodrigues Júnior 
 

Email: tatiane_cso@hotmail.com 

 
Introdução 
A iniciação esportiva das crianças e adolescentes está ocorrendo cada vez mais cedo em escolas de 
esportes e clubes, com isso os métodos de ensino utilizados pelos professores/técnicos no processo de 
ensino-aprendizagem-treinamento (EAT) dos esportes coletivos tem sido alvo de discussões e críticas 
por estudiosos. Essas discussões contribuíram para o processo de constituição de novos métodos de 
ensino a fim de evitar uma especialização precoce. Os métodos de ensino podem ser divididos em dois 
grupos: 1-Métodos Tradicionais que apresentam a ênfase na aprendizagem da técnica, no primeiro 
momento, ou do jogo na íntegra, são exemplos destes métodos o analítico, o global e o misto. Estes 
estão relacionados com a questão “como fazer?”; 2-Métodos Ativos são opostos aos métodos 
tradicionais, partem da aprendizagem tática do jogo e estão relacionados à questão “o que fazer?”. 
Vejamos a seguir o porquê destas questões.  Quando um indivíduo começa a aprender uma 
modalidade esportiva coletiva, duas questões aparecem: 1- “O que eu faço?” e 2- “Como eu faço?”. A 
primeira questão “O que eu Faço?” está relacionada com a tática, representa diretamente os objetivos 
do jogo/modalidade e é decisiva na compreensão, pela criança, sobre o que ela deve fazer, ou seja, a 
criança deve saber tomar decisões diante a objetivos básicos do jogo (atacar e defender um alvo) e as 
relações que deve desenvolver no mesmo (a relação entre espaço-tempo-bola-colega-adversário) que é 
representado para criança através de situações/problemas a serem resolvidas. A segunda questão 
“Como fazer?” está relacionada à Técnica, a técnica é o gesto ou movimento que deverá ser realizado 
pela criança. Sintetizando técnica nos esportes coletivos é a habilidade que o indivíduo tem de executar 
um movimento ou uma sequência deles, proveniente de fundamentos específicos de cada modalidade 
esportiva.  Porém, lamentavelmente o EAT nos esportes coletivos começa com a resposta à 
segunda questão “Como fazer” e não com a primeira “O que fazer”, e isso é um problema porque a 
criança começa a aprender executando movimento e não pensando os objetivos/intenções básicos dos 
esportes. Para um bom desenvolvimento no ensino da técnica, é fundamental que a aprendizagem – 
treinamento aconteça paralelamente com o desenvolvimento da capacidade tática, e também com a 
aplicação de diferentes processos metodológicos, oferecendo informações necessárias para que a 
criança compreenda o programa motor, sem exigir precisão, mas sim a compreensão para aplicar à 
competição ou mesmo na vida cotidiana. 
 
Objetivo 
Contudo, apesar de atualmente existirem novos métodos de ensino, a literatura mostra que os 
professores/técnicos ainda utilizam os métodos tradicionais. Objetivo deste estudo foi verificar o 
conhecimento dos professores/técnicos sobre os métodos existentes na atualidade; identificar as 
justificativas relatadas para a escolha dos métodos no processo de EAT do Handebol da categoria Mirim 
(11-12 anos). A hipótese era a que o método mais utilizado por professores/técnicos em clubes era o 
parcial ou analítico. 
 
Metodologia 
Fizeram parte da pesquisa 14 professores/técnicos de 11 clubes que disputam o campeonato estadual 
no estado de São Paulo. O contato com os professores ocorreu de duas formas através de visita 
previamente agendada com o professor/técnico na instituição que ele atua e também através de 
abordagens dos professores/técnicos em jogos do campeonato. Houve a aplicação de um questionário 
semi-estruturado contendo 5 questões abertas e 2 questões fechadas aos professores/técnicos. Para 
análise dos dados foi utilizada técnica de análise de conteúdo, revisão bibliográfica de artigos e livros 
sobre os métodos de ensino dos esportes coletivos. 
 
Resultado 
Os resultados alcançados demonstraram que a maioria dos professores desconhecia a nomenclatura 
dos métodos ativos, mas compreendiam a lógica dos mesmos. Predominou a ênfase na abordagem da 
técnica, pois os professores/técnicos relataram trabalhar em 70% ou mais do tempo de treinamento à 
técnica enquanto que entre 20 a 30% era destinada à formação tática. Houve a confirmação da hipótese 
de que a maioria dos técnicos que participaram do estudo ainda utilizava predominantemente dos 
métodos parcial/analítico, ou seja, os métodos tradicionais, porém ficou compreendido que o uso destes 
ocorre de maneira consciente, isso porque os profissionais acabam explorando também alguns 
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elementos dos outros métodos de ensino, o que demonstrou uma evolução no conhecimento dos 
técnicos. 
 
Conclusão 
Concluímos que os resultados apontaram para um processo de EAT menos centralizado nos métodos 
tradicionais, o que também pode favorecer a construção pelos alunos/atletas da capacidade de jogo. 
Sugerimos mais estudos sobre a metodologia utilizada pelos professores/técnicos na iniciação esportiva 
em instituições não formais de ensino (clubes e escolas de esportes). 
 
Palavras-chave: Métodos de Ensino; Esportes Coletivos; Handebol. 
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OS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE O ESTRESSE 
 

Regis Evangelista Marcelino, Julio Cesar Ramos Assumpção, Jussie Barnabe Neves; Professor, Dr. Victor A.F. 
Tarini 

 
Email: registrainer25@gmail.com 

 
Introdução 
Um estudo realizado por Ferreira, 2012 aponta que as características da sociedade atual com os 
alcances da modernidade e as diferentes pressões em cima das pessoas provocam um aumento 
representativo no nível de estresse e cansaço físico/mental. A polivalência e a ambição de crescimento 
no mercado de trabalho fazem com que as pessoas sofram alterações no funcionamento corporal dando 
como exemplos, a rigidez muscular caracterizada por tensões musculares, fraqueza muscular, lapsos de 
memória, irritabilidade, insônia, glutonaria e outros.A venda de calmante no país tem crescido 36% nos 
últimos seis anos. Isso pode ser explicado pela busca de soluções rápidas para alívio da ansiedade e do 
estresse em mulheres e homens. 
 
Objetivo 
2 OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GERAL: 
    Analisar a definição do estresse, o seu significado e sua relação com o exercício físico. 
- Definir o que é o estresse; 
- Analisar estudos que relacionam o estresse e o exercício físico; 
- Analisar os efeitos do exercício físico em pessoas com estresse; 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, sendo assim uma análise crítica e ampla das 
publicações em uma determinada área do conhecimento, desta forma não é apenas uma mera reflexão 
do que já foi falado ou escrito sobre um assunto, mas proporciona um novo enfoque chegando a 
conclusões inovadoras. Segundo Gil (2004) revisão literária é uma ação sobre o material já produzido. 
Resultado 
De acordo com as referências encontradas, podemos observar que as alterações psicológicas estão 
extrinsecamente ligadas à qualidade de vida e assumem um papel de grande importância na vida de 
todos seres humanos. Um grande número de evidências científicas tem demonstrado, cada vez mais, 
que o hábito da prática de atividade física se constitui não apenas como instrumento fundamental em 
programas voltados à promoção da saúde, mas também na reabilitação de determinadas patologias que 
atualmente contribuem para o aumento dos índices de morbidade e mortalidade (MACEDO, 2002). 
Conclusão 
O estudo concluiu que prática da atividade física, incorporada na rotina de qualquer indivíduo, está 
grandemente ligada à qualidade de vida e assume um papel de grande importância no tratamento do 
estresse.Evidências científicas comprovam que o hábito da prática de atividade física contribui na 
prevenção e reabilitação de patologias ligadas a saúde física, mental, social e emocional; e a resposta é 
positivamente maior em relação aos indivíduos que são inativos e não praticam nenhuma ou pouca 
atividade física.É real a necessidade de maiores estudos sobre o assunto, visto que é uma temática 
relativamente pouco explorada na literatura brasileira. Devido a isso, tal achado poderá servir de 
subsídios para trabalhos posteriores que visem à análise aprofundada sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Estresse, exercício físico 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO, APTIDÃO FÍSICA, ESTILO DE VIDA E QUALIDADE 
DE VIDA DE ADULTOS E IDOSOS PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA. 

 
Jessica Machado de Castro; Flavio André Silva 

 
Email: jessicacastro_18@hotmail.com 

 
Introdução 
Durante o contínuo processo de envelhecimento ocorre declínio progressivo das funções 
neuromuscular, cardiovascular, pulmonar, metabólica e importantes alterações na composição corporal. 
O envelhecimento resulta em aumento do índice de massa corporal (IMC) e da adiposidade corporal. O 
exercício físico tem sido usado como intervenção para minimizar os efeitos deletérios do 
envelhecimento. Entre as várias formas de exercício físico se destaca a hidroginástica, especialmente 
pelas sensações agradáveis que desperta e pela reduzida sobrecarga articular. Os estudos disponíveis 
com adultos e idosos demonstram efeitos benéficos da hidroginástica sobre o metabolismo, composição 
corporal, aspectos cardiovasculares, respiratórios e consumo máximo de oxigênio. 
 
Objetivo 
Avaliar o perfil antropométrico, aptidão física, estilo de vida e qualidade de vida de adultos e idosos 
praticantes de hidroginástica. 
 
Metodologia 
O trabalho se orienta por uma abordagem descritiva, tendo como instrumento a coleta de dados. A 
coleta de dado foi feita duas vezes por semana num período de 7semanas, tendo alvo senhoras de 40 – 
80 anos que praticam hidroginástica no CENAPE (centro de atividades físicas e práticas esportivas). 
Embasado pelo questionário de estilo de vida FANTASTICO com 25 questões, possuindo nove 
domínios. Estes são: família e amigos; atividade física; nutrição; cigarro e drogas; álcool; sono, cinto de 
segurança, estresse e sexo seguro; tipo de comportamento; introspecção e trabalho. E também o 
questionário de qualidade de vida WHOQOL com 27 questões dividido em quatro domínios: Domínio 
Físico, Psicológico, Social e Ambiental. Além dos questionários foram feitas medidas Antropométricas 
(altura, peso, e o %G pela impedância bioelétrica manual medindo o %G e o IMC), e Aptidão Física 
(preensão manual por meio do dinamômetro, flexibilidade e caminhada de 1 Milha ou 1,609m). 
 
Resultado 
Os dados antropométricos revelaram excesso de peso e obesidade.  Os indivíduos tinha peso médio de 
85 kg e quando foi calculado o índice de massa corporal o valor médio apresentado foi de 29,6, 
classificando os indivíduos como pré-obesos. O valor do percentual de gordura foi mais preocupante, os 
indivíduos foram classificados como tendo obesidade grau 2 e o valor médio  alcançado foi de 38,65%, 
utilizamos para essa análise a bioimpedância manual. No teste de aptidão física de 1 milha o consumo 
máximo de oxigênio recebeu classificação como sendo superior, atingindo valor médio 44 ml/kg/min. O 
tempo médio gasto para completar o teste foi de 16 minutos. Vemos que esse valor é muito elevado 
para indivíduos idosos e com a presença de sobrepeso e obesidade como citado anteriormente. O teste 
de 1 milha não é o teste mais preciso para se avaliar o consumo máximo de oxigênio, porem utilizamos 
dessa técnica por nos permitir avaliar vários indivíduos ao mesmo tempo. Os indivíduos foram 
classificados como tendo muito baixa flexibilidade lombar e ísqui-tibial pelo teste de sentar e alcançar, 
24,81 cm. Na avaliação da força isométrica manual, ambas as mãos receberam classificação aceitável, 
27 kg mão direita e 26 kg mão esquerda.  Os participantes da hidroginástica alcançaram valores 
domínio que os classificaram como satisfeitos em todos os domínios da qualidade de vida (ambiental 
domínio social, domínio psicológico, domínio Físico).  Por meio do questionário de estilo de vida, os 
indivíduos foram classificados como sendo muito bom. Visto que, estilos de vida inadequados podem 
influenciar negativamente a saúde é justificável criar meios pelos quais alterações no estilo de vida 
sejam alcançadas. 
 
Conclusão 
Tendo em vista resultados semelhantes a outras pesquisas chegamos a nos questionar se a 
hidroginástica é a melhor prática de exercício físico capaz de produzir alterações positivas em todos os 
indicadores analisados. Quando voltamos nossa atenção aos parâmetros de estilo de vida e qualidade 
de vida, a hidroginástica se torna instrumento efetivo para produzir melhoras em todos os domínios 
relacionados à qualidade de vida. Os resultados de estilo de vida classificado como muito bom, nos 
sugere que a hidroginástica possa produzir mudanças positivas em direção a um estilo de vida melhor. 
 
Palavras-chave: Aptidão Física, Estilo de Vida, Qualidade de vida, Hidroginástica, adultos, Idosos. 
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AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ÍNDICIE DE MASSA CORPÓREA E 
ESTILO DE VIDA 

 
Maeli Santos Pereira, Rohane Ferreira Da Costa; Maria Fernanda Lopes Ninahuaman 

 
Email: pereira_maeli@hotmail.com 

Introdução 
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) surgiu com a implantação do PACS, que tem uma 
função importante no contexto de mudanças de práticas de saúde no Brasil. Com a implantação dos 
agentes, as perspectivas e as mudanças das práticas de saúde, motivam o desenvolvimento de estudos 
para entender e melhorar as práticas culturais e as relações sociais presentes nesta categoria 
profissional, que é marcada pela presença feminina. Exercendo dupla ação o de promover saúde e 
prevenir doenças na mesma área que reside, estando em contato com a própria realidade de saúde. A 
obesidade é causadora da incapacidade funcional, da qualidade de vida reduzida, da expectativa de 
vida diminuída e do aumento da mortalidade. Pelo fato da obesidade e suas doenças associadas serem 
um problema em constante crescimento no Brasil e até no mundo, este trabalho visa verificar o Índice 
de Massa Corpórea (IM) e o estilo de vida dos ACS da Zona Sul de São Paulo. 
 
Objetivo 
Analisar o índice de massa corpórea e o estilo de vida de Agentes Comunitários de Saúde. 
 
Metodologia 
Método: Estudo quantitativo, exploratório, documental, transversal e retrospectivo. Realizado com 328 
fichas de Agentes Comunitários de Saúde do sexo feminino. Utilizaram-se variáveis de glicemia capilar, 
índice de massa corpórea, pressão arterial, atividade física, qualidade do desjejum, consumo de álcool e 
tabaco. 
 
Resultado 
. Resultados: A média das variáveis foi: idade 36,2 anos (sd= 9,5), pressão sistólica 117,5 mmHg (sd= 
14), pressão diastólica 77,3 mmHg (sd= 11) e glicemia 100 mg/dl (sd= 20). Quanto ao estilo de vida, 
63% eram sedentárias.  A média do índice de massa corpórea foi de 27,3 kg/m2 sendo que 62% da 
amostra apresentaram sobrepeso ou obesidade.  Foram separadas em três grupos: jovens 34%, adultas 
64% e idosas 2% com média de índice de massa corpórea de 25,9 kg/m2 (sd=4,8), 27,9 kg/m2 (sd=5,1) 
e 29,8 kg/m2 (sd=2,1), respectivamente. 
 
Conclusão 
As agentes Comunitárias de Saúde apresentaram alto índice de sobrepeso e obesidade independente 
da idade e a maioria eram sedentárias. Tornam-se necessárias intervenções incentivando um estilo de 
vida mais saudável para melhora de sua saúde, uma vez que participam no processo de melhoria de 
vida da população. Antes, porém é imprescindível detectar as causas sócio-cuturais para o não estilo de 
vida saudável. 
 
Palavras-chave: Agentes comunitários de saúde, Estilo de Vida, Índice de massa corpórea 
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AROMATERAPIA NO TRABALHO DE PARTO: REVISÃO DA LITERATURA 
 

Thaline Predebon, Janaina da Silva Ferreira; Vivian Inácio Zorzin 
 

Email: thaline.predebon@gmail.com 

 
Introdução 
A resposta para dor é individual, portanto cada mulher a vivencia de uma maneira diferente. Na gravidez 
o medo do desconhecido gera desconforto, o que ativa o sistema nervoso simpático, ocasionando 
diferentes respostas fisiológicas no organismo. Os métodos terapêuticos não convencionais são a muito 
tempo utilizados no cuidado, manutenção e recuperação da saúde por vários povos e culturas. A 
aromaterapia é uma conduta terapêutica que usa as propriedades de óleos essenciais completamente 
puros com o objetivo de tratar uma indisposição física ou mental, ocasionando uma melhora no bem 
estar do indivíduo. Tendo em vista que tais práticas podem conter alguns riscos e reações adversas, é 
necessário que haja profissionais capacitados a efetuar os procedimentos de forma correta. Métodos 
alternativos de controle da dor são formas simples de evitar o uso de fármacos e proporcionar o alivio de 
incômodos, facilitando assim o trabalho da parturiente. 
 
Objetivo 
O objetivo deste estudo foi descrever o uso da aromaterapia como método alternativo para alivio de dor 
no trabalho de parto. 
 
Metodologia 
Este estudo é do tipo Revisão Bibliográfica Integrativa com abordagem exploratória e descritiva.  
Realizou-se a coleta de dados dia 28 de maio de 2014 nas bases de dados eletrônicos PubMed e BVS 
(Biblioteca Virtual de Saúde) utilizando os descritores “Aromaterapia e parto” e “Aromatherapy and 
Labor” padronizado no DECS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram selecionados 6 artigos que 
foram lidos por ambas as autoras. 
 
Resultado 
A análise mostrou que o uso de aromaterapia parece ter um impacto positivo e uma boa aceitação por 
parte de quem a utilizou, pois além de fornecer uma melhora nos sintomas físicos também permitiu a 
mulher enfrentar de uma forma melhor a condição vivida. 
 
Conclusão 
A Aromaterapia é oferecida apesar da falta de evidências sobre sua eficácia e reações adversas. Para 
saciar tais questionamentos é necessário que haja um maior número de pesquisas relevantes ao tema e 
uma regulamentação legal para garantir a segurança do cliente. 
 
Palavras-chave: Aromaterapia; Medicina complementar alternativa; Parto; Enfermagem. 
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CONSULTÓRIO NA RUA: ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA 

 
Maria Julia Barbosa de Moraes, Elisa Montalvão Rocha, Taianã Ribeiro Moreira da Silva, Oswalcir Almeida de 

Azevedo; Maria Julia Barbosa de Moraes 
 

Email: majubmoraes@hotmail.com 

 
Introdução 
A PNAB prevê as atribuições dos enfermeiros na Atenção Básica, no entanto, não chega a abordar as 
particularidades da assistência de enfermagem nas modalidades de atenção às populações específicas. 
Neste sentido, observou-se a necessidade de delinear as particularidades do processo de trabalho do 
Enfermeiro dentro do contexto dos Consultórios na Rua atendendo à pessoa em situação de rua. Sendo 
assim questiona-se: quais as estratégias adotadas pelo Enfermeiro do Consultório na Rua para efetiva 
inserção da PSR no SUS, em atividade na região metropolitana (República, Sé e Santa Cecília) do 
município de São Paulo? 
 
Objetivo 
Identificar estratégias empregadas pelos Enfermeiros da Atenção Básica para a inserção efetiva da PSR 
no SUS, por meio dos Consultórios na Rua. 
 
Metodologia 
Este estudo teve como população os enfermeiros das oito eCR, sendo quatro vinculados a UBS 
República, quatro à UBS Sé, oito à UBS Santa Cecília, totalizando 16 enfermeiros, que prestam atenção 
exclusiva à PSR. 
A amostra teve como critério de definição a atuação mínima de três meses na eCR, disponibilidade 
pessoal para participar da pesquisa, liberação do gestor e saturação dos discursos o que compreendeu 
oito enfermeiros sujeitos da pesquisa. Procedeu-se a coleta de dados, conduzida por meio de 
entrevistas semi-estruturadas focalizadas, gravadas, com os enfermeiros, a fim de buscar a 
compreensão do fenômeno por meio das pessoas envolvidas. A observação participante artificial teve 
como objetivo explorar os ambientes e situações com anotações da observação direta para melhor 
compreender o contexto de trabalho dos sujeitos de pesquisa, bem como seus discursos.Para análise e 
organização dos dados coletados foi utilizada a técnica de análise de discurso, baseada em Fiorin 
(1999) e adaptada por Faustino (2004). As entrevistas foram gravadas e resultaram em textos 
discursivos que foram transcritos pelas pesquisadoras e organizados em quadros para a análise. Estes 
discursos foram decompostos em fragmentos relevantes sobre os quais foram identificadas frases 
temáticas, agrupadas por semelhança, assim emergiram as onze subcategorias empíricas, a saber: 
Imediatismo dos Usuários, Preconceito X Universalidade, Potencialização da Vulnerabilidade, 
Acompanhamento Singular e Integral, Vínculo e Maternagem Tardia, Resgate da Identidade, Redução 
de Danos, Monitoramento Intenso, Trabalho em equipe e em rede, Construção de Diretrizes Técnicas e 
Gerenciais, Limites entre o pessoal e o Profissional. Estas foram reagrupadas por significado resultando 
três em categorias empíricas denominadas: Principais necessidades da PSR, Estratégias para inserção 
efetiva da PSR no SUS, Desafios de Saúde para complemento da prática do enfermeiro, que analisadas 
à luz do referencial teórico da atenção básica responderam quais devem ser as estratégias utilizadas 
pelos enfermeiros para a efetiva inserção no SUS, embasando a categoria de análise.  
As gravações, bem como o material físico resultante, serão mantidos guardados em sigilo profissional 
por um período de cinco anos com a orientadora e responsável desta pesquisa. Após esse período o 
material será extinto. 
 
Resultado 
A amostra compreendeu oito enfermeiros, com um período de três meses a cinco anos de atuação com 
a PSR, dentre estes sete mulheres e um homem, numa faixa etária entre 30 a 52 anos, com tempo de 
formação como enfermeiros entre um ano e meio a 10 anos; dos oito, sete possuíam formação em pós-
graduação, sendo dois em Saúde Mental e cinco em Saúde Coletiva. Nenhum deles recebeu 
treinamento específico para o trabalho com a PSR, sendo desenvolvido o modelo de assistência com a 
prática diária. Os demais enfermeiros estavam impossibilitados de participar devido estarem em 
programa de capacitação profissional e licença médica.  
Quadro 1: Organização das categorias identificadas na análise dos discursos  
Categoria Analítica: 
Atenção Básica à PSR 1ª Categoria Empírica: principais necessidades da PSR 
Imediatismo dos Usuários 
Preconceito X Universalidade 
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Potencialização da Vulnerabilidade 
2ª Categoria Empírica: 
Estratégias para inserção efetiva da PSR no SUS Acompanhamento Singular e Integral 
Vínculo e Maternagem Tardia 
Resgate da Identidade 
Redução de Danos 
Monitoramento Intenso 
3ª Categoria Empírica: 
Desafios de Saúde para complemento da prática do Enfermeiro 
Trabalho em equipe e em rede 
Construção de Diretrizes Técnicas e Gerenciais 
Limites entre o pessoal e o Profissional 
 
Conclusão 
Diante de uma sociedade generalizante e preconceituosa, a pessoa em situação de rua perde sua 
história, vivências e humanidade, torna-se indesejável e até mesmo invisível. Os resultados revelaram 
uma bagagem de informações suficientes para ampliar e modificar o olhar a cerca da realidade singular 
de cada individuo. Nota-se uma falta de disposição e despreparo para prestação de serviços dos 
próprios profissionais que compõe a rede, uma vez que esses serviços devem ser ofertados, afim de, 
ampliar a gama de possibilidades de atendimento. Não bastassem todas as adversidades do seu 
cotidiano, esse usuário se depara com mais obstáculos dentro de um serviço de saúde, havendo 
carência evidente da integração do eCR com todos os pontos de rede de atenção em saúde. Essa 
interlocução realizada por esses profissionais efetivaria e viabilizaria o atendimento. É eminente a 
necessidade de conscientização destes profissionais, afim de, incorporar a pessoa em situação de rua 
como indivíduo de direitos dentro deste sistema.O Enfermeiro como integrante do Consultório na Rua se 
funde à sua equipe, e vai além de um transmissor de informações, pois, deve estar aberto para 
aprender constantemente e enfrentar histórias de profundo sofrimento e degradação, no entanto 
também pode participar de itinerários de superação e resgate.  Busca compreender o paciente com 
bases holísticas, desde história, contexto, cultura, traumas e necessidades livre de preconceitos, com 
enfoque nas áreas de manutenção e restauração da saúde, bem como na reinserção social desses 
usuários, tratados por eles como sujeitos de direitos. 
 
Palavras-chave: Moradores de Rua. Atenção primária à saúde. 
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CONSUMO ALIMENTAR DE GESTANTES ADULTAS EM UMA UBS NO MUNICÍPIO 
DE ITAPECERICA DA SERRA 

 
Danielle Andressa Fellao Fernandes; Vivian Inácio Zorzim 

 
Email: danifellao@hotmail.com 

Introdução 
O estado nutricional materno é determinado pela proporção dos nutrientes ingeridos durante a gestação. 
Com uma ingesta inadequada o organismo fica suscetível ao desenvolvimento de uma disputa, em 
relação ao aporte energético, entre mãe e feto, causando assim o crescimento inadequado do feto. A 
consulta de pré-natal tem como objetivo a promoção, prevenção da saúde e o tratamento de possíveis 
problemas que possam acontecer na gestação. A assistência inadequada dos profissionais na gravidez 
gera uma falta de conhecimento da mulher quanto aos seus direitos reprodutivos. Com o crescente 
aumento do conhecimento nesta área, espera-se que a gestante não aceite somente o que lhe é 
oferecido durante o pré-natal, mas que tenha o que lhe é de direito para um atendimento de melhor 
qualidade. 
 
Objetivo 
O objetivo geral é caracterizar o consumo alimentar de gestantes adultas, em uma Unidade Básica de 
Saúde de um município do estado de São Paulo. Os objetivos específicos são conhecer o consumo de 
alimentos de gestantes adultas; descrever a população estudada sócio-economicamente e descrever 
histórico obstétrico pregresso e atual. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de corte transversal, quantitativo, amplo, descritivo sobre o consumo alimentar 
de gestantes em uma UBS no município de Itapecerica da Serra. A coleta de dados foi realizada no 
período dos meses de junho e julho de 2014. A amostra foi composta por todas as gestantes adultas, de 
baixo risco, assistidas na UBS de Itapecerica da Serra que se encontravam no 2º trimestre gestacional, 
totalizando 50 gestantes. Para coleta de dados foi utilizado um questionário obstétrico e um de 
frequência de consumo alimentar aplicado nos dias de consulta de pré-natal. E foi aplicado um segundo 
formulário sobre condições socioeconômicas, história reprodutiva e antecedentes obstétricos da 
gestante. 
 
Resultado 
Na amostra detectou-se que a média de idade das gestantes era de 25,8 anos. O estado civil teve uma 
somatória de 74% de solteiras e em união estável. 24% delas tinham o ensino médio completo, 40% das 
entrevistadas estavam na primeira gestação. Com relação ao estado nutricional, 46% se encontravam 
adequado, 32% acima do peso e obesidade tipo I e II teve a somatória de 20%. Os valores de 
hematócrito e hemoglobina estavam normais para 95% das gestantes. O consumo diário de arroz e pão 
francês é de 88%, manteiga e hortaliças 82% e café com açúcar 70%. Entre os outros alimentos mais 
consumidos estão leite integral 56% e carne de boi 32%. 
 
Conclusão 
Conclui-se que, a exploração dos hábitos nutricionais se mostrou útil para o reconhecimento do padrão 
alimentar de determinado grupo gestacional, exibindo a importância de um acompanhamento nutricional 
durante as consultas de pré-natal para a promoção e proteção da saúde. 
Palavras-chave: Gestação; Consumo Alimentar; Estado Nutricional. 
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ESTADO EMOCIONAL DO CASAL FRENTE A FERTILIZAÇÃO IN VITRO- UMA 
REVISÃO LITERATURA 

 
Jamylle_tga@hotmail.com, Mayara do Nascimento Ferreira; Vivian Inázio Zorzim 

 
Email: Jamylle_tga@hotmail.com 

 
Introdução 
A infertilidade tem como definição a incapacidade de engravidar após um ano de tentativa sem uso de 
qualquer método contraceptivo (GRANER; BARROS, 2009). A infertilidade é uma experiência dolorosa 
para o casal, gerando sentimentos de incapacidade, frustração, vergonha, baixa autoestima, ansiedade 
e tristeza. 
  Apesar do profissional enfermeiro não dispor de uma especialização formal nesta área, realiza 
um papel importante junto ao casal infértil, pois conhecendo o medo, a frustração, raiva, depressão e a 
ansiedade sentida por eles, ajuda-os a admitir o problema e aceitar a assistência, através da empatia, 
cordialidade e sem pré-julgamentos (RICARDO; OKAZAKI, 2010). 
 
Objetivo 
Descrever segundo a revisão bibliográfica narrativa as questões emocionais envolvidas em um casal 
submetido ao tratamento de infertilidade e como o profissional enfermeiro pode atuar na assistência. 
 
Metodologia 
Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados LILACS, SCIELO e PUbMEd, sendo que dos 
7673 artigos encontrados, somente 17 foram selecionados para esta revisão. 
 
Resultado 
Várias emoções acometem casais inférteis. Ambos sofrem mistos de emoções, ansiedade e medo, não 
somente pela infertilidade, mas pelo tratamento, se ele realmente surtirá o efeito desejado. As 
esperanças para os casais inférteis aumentaram com a vinda do primeiro bebê pelas técnicas de 
fertilização in vitro (FIV), trazendo para o meio científico a capacidade de interferir na reprodução 
humana.Esse atendimento há a necessidade do maior cuidado e conhecimento principalmente do 
enfermeiro pois o mesmo é a porta de entrada, é o primeiro contato que o casal tem ao serviço (AARTS 
ET AL, 2011). 
 
Conclusão 
Apesar de não haver especialização formal nesta área, o enfermeiro obstetra atua nela e presta 
assistência ao casal infértil. É ele quem recebe o casal tanto na Unidade Básica de Saúde, quanto nas 
Clínicas de Reprodução Humana Assistida, realizando consultas e ajudando-os com os sentimentos 
envolvidos na situação. A equipe multiprofissional deve estar capacitada para ajudar o casal nessa área 
delicada de sua vida, atendendo-os integralmente, amenizando as ansiedades e angústias. Desde 
UBSs até o puerpério, o enfermeiro tem uma parte fundamental como educador e gerenciador de novas 
estratégias para alcançar esses casais. Por isso a importância de um bom embasamento sobre este 
tema na graduação. 
 
Palavras-chave: Infertilidade feminina; Infertilidade masculina; Técnicas Reprodutivas; Fertilização in 
vitro; Enfermagem. 
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA CRISE EMOCIONAL DE ADULTOS, 
IDOSOS E DE CRIANÇAS 

 
Ivone Corsi da Silva, Deybson Castro Sousa, Dhiane Loide de Oliveira, Ana Carolina Cunha Lima, Sérgio Mitio 

Tagami; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
Existem dois tipos de eventos que podem determinar uma crise emocional. As crises do 
desenvolvimento são comuns em uma família com o convívio de pessoas em estados diferentes faixas 
etárias, como crianças, adolescentes e idosos, pois o comportamento que satisfaz as necessidades de 
um ou mais membros da família pode estar em oposição direta ao que satisfaz outro membro da família; 
essas crises são previsíveis. Utiliza-se então a orientação antecipatória. As crises situacionais não são 
tão previsíveis, pois os eventos não precisam ser tremendamente catastróficos, como a morte na família 
ou catástrofes, para precipitar uma crise, basta não existirem mecanismos de manejo adequados para 
lidarem com a situação. 
 
Objetivo 
Esse trabalho teve como metas: detectar a Crise Emocional e o Evento Estressante; Identificar os 
Diagnósticos de Enfermagem, por meio de Entrevistas e de Indicadores de Autoestima Baixa; Propor 
Intervenções de Enfermagem, a fim de ajudar o indivíduo a buscar mecanismos adaptativos novos e 
úteis dentro do contexto do seu grupo de apoio social; Realizar Exame Físico e se necessário 
encaminhar aos Serviços Complementares de Terapias Alternativas (Fisioterapia e para 
Psicopedagogia, quando for cliente for uma criança), e Avaliar todas as Etapas de Atendimento acima 
descritas. 
 
Metodologia 
O local de execução é a Policlínica do Centro Universitário Adventista de São Paulo – SP, os Cursos 
envolvidos: Enfermagem, Fisioterapia e Psicopedagogia. A clientela/público é somente externa ao local 
de execução.  Por meio de questões diretas, define-se o evento estressante. Foram aplicados 
Indicadores de Autoestima Baixa, conscientizando o indivíduo, a respeito do seu problema, conforme as 
respectivas propostas de Intervenções de Enfermagem de Townsend (2002) e Stuart; Laraia (2001), 
Carpenito-Moyet (2008) e Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008) para Adultos e Idosos. 
 
Resultado 
A consulta pode ser individual ou grupal se anteriormente submeteu-se às consultas individuais. Diante 
das crianças estabelecessem-se entrevistas com atividades lúdicas, considerando as sete 
Necessidades Emocionais Básicas e as Habilidades de Competências, respectivamente (DRESCHER, 
1990); (STUART; LARAIA, 2001). São diariamente, reimplementadas e reavaliadas as intervenções de 
enfermagem 
 
Conclusão 
Foram realizados 23 atendimentos de 06 pessoas em Crise Emocional com ausência de AVE + 138 
atendimentos de 10 pessoas em Crise Emocional com sequelas de AVE = 161 atendimentos em 
consultas. O projeto propiciou a produção de um TCC, envolvendo dois alunos de enfermagem e 01 de 
Fisioterapia. Constatamos que houve melhora na autoestima, redução do nível da dor dos pacientes 
com sequela de AVE. Houve ampliação dos movimentos. No que diz respeito ao relacionamento 
aluno/paciente verificou-se que o envolvimento emocional de ambas as partes evoluiu, da confiança a 
aceitação, gerando síndrome de separação. 
 
Palavras-chave: intervenção, crise emocional, enfermagem. 
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PERFIL DE RISCO CARDIOVASCULAR EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
 

Juliana de Souza Gonçalves, Leila Lima da Silva; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 

Email: julianadesouza22@gmail.com 

 
Introdução 
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no Brasil. Chegam a ser 
responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em homens e mulheres com mais de 30 anos, 
sendo a maior causa de mortalidade em países desenvolvidos. Atualmente as DCV são responsáveis 
por cerca de 30% da mortalidade geral e por 1,2 milhões de hospitalizações, com um custo aproximado 
de 650 milhões de dólares/ano1.No Brasil, tem-se observado elevada prevalência de fatores risco 
cardiovascular entre os adultos jovens, o conhecimento sobre esses fatores de risco pode levar os 
jovens estudantes, educadores e gestores de educação em saúde a uma reflexão e elaboração de 
programas de prevenção2. 
 
Objetivo 
Avaliar o perfil de risco para doenças cardiovasculares em uma comunidade de estudantes 
universitários na zona Sul de São Paulo. 
 
Metodologia 
Estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 116 universitários de ambos os 
gêneros, em uma universidade de São Paulo, SP. Os dados sociodemográficos e os relativos aos 
hábitos de vida foram coletados mediante questionário autopreenchido. A pressão arterial foi mensurada 
pelo método auscultatório e para a análise estatística foram considerados os níveis pressóricos de 
acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial3. A determinação do peso (em 
kilogramas) foi através de uma balança digital utilizando o método de Frankfurd4 e para a verificação da 
altura (em metros), utilizou-se um estadiômetro (graduado a cada 0,5 cm). O Índice de Massa Corporal 
(IMC), definido como a razão entre o peso (Kg) e o quadrado da altura (m2) foi calculado e analisado 
segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade5. Foram classificados sedentários os participantes que 
afirmaram não praticar nenhum tipo de exercício físico por no mínimo de 30 a 40 minutos por dia com 
frequência mínima de três vezes por semana. Quanto ao tabagismo foram classificados como não 
fumantes os que nunca fumaram ou pararam de fumar a mais de seis meses. O consumo de álcool foi 
avaliado como não etilista os que nunca beberam ou que pararam a mais de seis meses. Para as 
dosagens bioquímicas de colesterol total e frações e glicemia os alunos foram convidados a vir em jejum 
(8 a 12 h). A coleta de sangue foi realizada por técnicos de enfermagem, supervisionado por um 
enfermeiro, utilizando sistema de coleta a vácuo, por meio de punção da veia antecubital. Foram 
coletados, aproximadamente 10 ml de sangue e o material coletado foi identificado com as iniciais do 
nome do participante e encaminhado ao laboratório. Todo o material biológico desprezado foi 
acondicionado em sacos brancos, lacrados, identificados e armazenados em recipiente rígido. Para 
classificar os valores de lipídeos e glicemia foram utilizados os critérios estabelecidos pela V Diretrizes 
Brasileiras sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose6 e Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes7. A análise estatística foi realizada após a digitação dupla dos dados em planilhas Microsoft 
Excel. Para avaliar as variáveis, foram usadas tabelas com frequências absolutas (n) e relativas (%), 
média e desvio-padrão (dados contínuos) usou-se o programa IBM SPSS Statistics 22. Sendo 
registrado na Plataforma Brasil, avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Adventista São Paulo CAAE: 03372512.0.0000.5377. 
 
Resultado 
Prevaleceu uma população jovem, com média de idade de 26,7 anos e gênero feminino (59,5%). No 
que se refere à diabetes, colesterol alto, pressão alta, obesidade, tabagismo, etilismo apresentaram 
menores riscos comparado a literatura para doença cardiovascular tendo destaque como fator de risco à 
inatividade física (60%). O comparativo entre os gêneros revelou aumento de pressão arterial sistólica 
(40%), pressão arterial diastólica (23,9%) diabetes (26,7%) e etilismo (7,6%) para o sexo masculino e 
aumento de colesterol (27,5%), índice de massa corporal elevado (33,9%) e inatividade física (72,5%) 
para o sexo feminino. Quanto aos antecedentes familiares a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a 
hipercolesterolemia foram as doenças que predominaram conforme mostra a Figura 1.Prevaleceu uma 
população jovem, com média de idade de 26,7 anos e gênero feminino (59,5%). No que se refere à 
diabetes, colesterol alto, pressão alta, obesidade, tabagismo, etilismo apresentaram menores riscos 
comparado a literatura para doença cardiovascular tendo destaque como fator de risco à inatividade 
física (60%). O comparativo entre os gêneros revelou aumento de pressão arterial sistólica (40%), 
pressão arterial diastólica (23,9%) diabetes (26,7%) e etilismo (7,6%) para o sexo masculino e aumento 
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de colesterol (27,5%), índice de massa corporal elevado (33,9%) e inatividade física (72,5%) para o 
sexo feminino. Quanto aos antecedentes familiares a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a 
hipercolesterolemia foram as doenças que predominaram conforme mostra a Figura 1. 
 
Conclusão 
A importância da prevenção de enfermidades e manutenção da saúde através de mudanças de estilo de 
vida deve ser algo contínuo dos jovens, pois estes ainda estão na fase inicial da vida e amadurecimento. 
Os fatores de risco mais evidentes foram hipertensão arterial, colesterol alto, glicemia, IMC, 
antecedentes familiares e inatividade física.  Na comparação entre gêneros não houve diferença, ambos 
os gêneros apresentaram o mesmo nível de fatores de risco para DCV. 
 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Fatores de Risco; Estilo de Vida; estudantes universitários 
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QUALIDADE DE VIDA DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR DE UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO PRIVADO DO ESTADO DE SÃO PAULO UNASP-SP 2014 

 
Gelton Novaes Mendes; Ivone Corsi 

 
Email: gelton.unasp@outlook.com 

Introdução 
Saúde é um direito humano fundamental, reconhecido por todos os foros mundiais e em todas as 
sociedades. (RODRIGUEZ E ALVES, 2008). De acordo com Pereira et al.(2013) Whoqolbref, que é 
um instrumento criado pelo World Health Organization Quality of Life, traduzido e validado para o Brasil. 
A Organização Mundial da Saúde desenvolveu o Whoqol buscando um instrumento que avaliasse a 
qualidade de vida .A qualidade de vida, em termos gerais, pode ser considerada como a satisfação com 
a vida. (PEREIRA et al., 2013). 
 
Objetivo 
Analisar a Qualidade de Vida de docentes de ensino superior, a partir do Whoqol-Bref, em seus 
domínios físicos, psicológicos, relações sociais e de meio ambiente.Identificar as características da 
qualidade de vida de docentes do Centro do Ensino Superior apontadas pelos mesmos. 
 
Metodologia 
Tratou-se de uma pesquisa de campo, de natureza descritiva analítica realizada por meio de abordagem 
quantitativa. A coleta de dados foi constituída de docentes dos vários cursos que compõem o referido 
Centro Universitário.Através do formulário Whoqol-Bref, este formulário foi enviado por e-mail 
institucional, pelos pesquisadores, como um Anexo, individualmente aos docentes, juntamente com o 
Apêndice que era o TCLE.Os professores foram orientados pelo mesmo e-mail citado acima, que sua 
participação foi considerada aceita, após responder ao formulário e reenviá-lo à orientadora responsável 
pela pesquisa; isto significou que o TCLE foi lido e aceito; correspondendo à assinatura do mesmo. 
 
Resultado 
Verificou-se que, comparando-se a média entre os domínios, obtiveram-se resultados semelhantes, 
sendo que a maior média foi de 3,9, no Domínio Físico e no Psicológico, o que é considerado uma 
Qualidade de Vida Regular.Foi realizada a soma das médias de todos os domínios e dividido pela a 
quantidade de domínios, sendo possível, assim, verificar a media geral de 3,8 que classifica os 
participantes como tendo uma Qualidade de Vida Regular. 
 
Conclusão 
Conclui-se que ao analisar o Whoqol-Bref de 35 professores de um Centro Universitário Privado do 
Estado de São Paulo, a maioria foi classificada Boa.Qualidade de Vida, nos Domínios Físico , 
Psicológico e Relações Sociais . No Domínio Meio Ambiente a Qualidade de Vida foi Regular. Quanto 
às características da Qualidade de Vida relativa a maior média de cada questão do Whoqol-Bref, em 
cada um dos Domínios nos 35 professores a classificação foi Boa em: capacidade de locomoção, vida 
com muito sentido, satisfação com as relações pessoais e seu local de residência. 
Palavras-chave: Qualidade, Professores, whoqol-bref. 
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA E REFORMA DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL: UMA 
VISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 
Mayra Loeschner Halama, Cristiny Soares Schmitz; Dra Elisabeth Octaviano Kogima 

 
Email: mayrahalama@gmail.com 

 
Introdução 
No Brasil, a Luta Antimanicomial teve inicio na década de 70 com a mobilização dos profissionais da 
saúde mental e dos familiares de pacientes com transtornos mentais, se inscrevendo no contexto de 
redemocratização do país e na mobilização politico social da época. Aliada a essa luta, nasce a 
Reforma Psiquiátrica, que denuncia os manicômios como instituições de violência, propondo a 
construção de uma rede de serviços e estratégia territorial e comunitária, solidárias, inclusivas e 
libertárias (BRASIL, 2014 ). 
 
Objetivo 
Traçar uma trajetória histórica da saúde mental no Brasil, identificar as melhorias advindas da reforma 
psiquiátrica, estabelecer novos questionamentos e suscitar novas opiniões acerca da reforma. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma revisão de literatura integrativa aprofundada do tema, que visa à construção de uma 
trajetória histórica da psiquiatria no Brasil, através da identificação das melhorias advindas da reforma, 
da consignação de novos questionamentos e da suscitação de novas opiniões. Para o desenvolvimento 
da pesquisa foram utilizadas as seguintes etapas: definição do problema de pesquisa; definição dos 
critérios de inclusão de estudos; analise crítica dos achados, identificação das diferenças e conflitos; 
apresentação de forma clara às evidências encontradas. Realizou-se uma busca ativa da literatura 
durante um período de quatro meses, nas bases de dados MEDLINE, Scielo e LILACS, tendo como 
descritor padronizado pelo Decs: saúde mental. Foram encontrados primeiramente 509313 artigos, 
sendo instituído, portanto, as categorias de análise que serão descritas. Os critérios de inclusão foram: 
texto completo, idioma em português e artigos que contemplem o objetivo da pesquisa. Por conta disto 
os resultados encontrados foram reduzidos em 709 artigos. Os critérios de exclusão: artigos repetidos, 
artigos que contemplem a reforma psiquiátrica em outros países, artigos com divergências entre 
autores; artigos com divergências de autoria quanto ao marco referencial. Foi finalizada a pesquisa com 
45 referências, sendo utilizados 20 artigos, 15 livros, 8 manuais e 2 dissertações. 
 
Resultado 
A antipsiquiatria surgiu nos anos 1960, questionando o modelo psiquiátrico clássico e as deficiências 
assistenciais dos asilos, ressaltando a cronificação da doença como consequência, dispunha de criticas 
radicais em relação ao poder que era estabelecido entre médico e paciente, entendendo a loucura como 
tendo real motivo a repressão social e familiar. (AMARANTE, 2007).Estima-se que 20 à 25% de toda 
população mundial em alguma fase da vida acabam lidando com isso. Por se tratar de um problema que 
atinge pessoas de todo o mundo, é de fundamental importância a superação dos obstáculos, como o 
estigma, a discriminação e a insuficiência dos serviços que ocasionalmente impossibilitam o acesso 
populacional (WHO, 2001).  A primeira lei que embasava o fechamento de hospitais psiquiátricos e 
manicômios e que assim possibilitava a participação do paciente em uma forma alternativa de 
tratamento, foi introduzida pelo Deputado Paulo Delgado em 1989. Com o projeto de Lei nº. 3.657/89 ele 
pregava o aniquilamento manicomial progressivo substituindo-o por outras abordagens assistenciais e 
normatizava a internação psiquiátrica obrigatória (BORGES, 2008). 
 
Conclusão 
As mudanças de pensamento institucional devem ser realizadas gradativamente abrangendo a 
sociedade em geral e não apenas os profissionais de saúde. E hoje, a psiquiatria se preocupa em 
promover saúde e não apenas curar a doença ou exilá-la junto com o seu portador. 
 
Palavras-chave: saúde mental 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E PICO DE FLUXO 
EXPIRATÓRIO DURANTE O PERÍODO DE HOSPITALIZAÇÃO 

 
Elias Ferreira Porto, Tálita Vanessa Gonçalves da Silva, Francisca Elenir Perreira Batista; Elias Ferreira Porto9 

 
Email: eliasfporto@gmail.com 

 
Introdução 
Existem alguns estudos que sugerem que o tempo de hospitalização está diretamente ligado à fraqueza 
do sistema musculoesquelético, uma preocupação relatada por muitos profissionais da saúde ao 
mensurar os valores de PImáx e PEmáx durante o período em que o indivíduo está hospitalizado, 
podendo direcionar uma melhor intervenção terapêutica para eles, independente do que motivou a sua 
internação. 
 
Objetivo 
O objetivo deste estudo é avaliar a PImáx, PEmáx e Pico de Fluxo Expiratório durante o período de 
hospitalização e correlacionar a capacidade dos músculos respiratórios de gerar pressão com a 
composição corporal do indivíduo. 
 
Metodologia 
Trata-se de um ensaio clínico que foi realizado entre os meses de outubro a novembro de 2014, com 
pacientes hospitalizados no Hospital Adventista de São Paulo - HASP. Participaram deste estudo 40 
individuos que se encaixavam nos seguintes critérios: Estiveram hospitalizados no HASP entre os 
meses de outubro a novembro,que conseguiram realizar o exame de medidas das PImáx e PEmáx, 
peak flow e composição corporal, e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram 
divididos em dois grupos: grupo controle e grupo fisioterapia com 14 indivíduos cada, de ambos os 
gêneros, com idade entre 30 a 90 anos. Os individuos realizaram coletas de PImáx e PEmáx, peak flow 
e composição corporal.Sendo excluídos 12 indivíduos por não realizarem a avaliação final. 
 
Resultado 
A força muscular respiratória e o pico de fluxo expiratório do grupo fisioterapia apresentaram melhora 
significativa quando comparada com o grupo controle. A média do grupo fisioterapia para PImáx foi de 
53cmH2O no inicío e 75cmH2O no final. PEmáx foi de 51cmH2O inicial e 65cmH2O no final. Pico de 
fluxo de 218L/min inicial a 240L/min final. E para o grupo controle ouve piora com média de PImáx inicial 
de 52cmH2O e final de 43cmH2O. PEmáx inicial de 42cmH2O e final de 38cmH2O. Pico de fluxo inicial 
de 178L/min e caindo para 166L/min.  A composição corporal de ambos os grupos não apresentou 
mudanças significativas. Os pacientes cardiopatas geralmente apresentam fraqueza da musculatura 
respiratória devido a diminuição do fluxo sanguíneo que gera atrofia e falência muscular. Intervenções 
cirúrgicas abdominais altas e torácicas apresentam risco de complicações pulmonares no pós- 
operatório imediato, pelo fato da manipulação ser feita próxima aos pulmões, ocorre a diminuição da 
função e força muscular respiratória. O enfraquecimento dos músculos respiratórios após a cirurgia 
pode levar a complicações pós-operatórias e aumentar o tempo de permanência hospitalar. Entretanto, 
aqueles indivíduos que rebem tratamento fisioterapeutico durante o período de hospitalização 
apresentam melhora do seu quadro clínico tendo em vista o aumento da força da musculatura 
respiratória bem como pico de fluxo expiratório. 
 
Conclusão 
A força muscular respiratória e o pico de fluxo expiratório tendem a aumentar em indivíduos 
hospitalizados que fazem fisioterapia comparado com aqueles que não fazem. Portanto, pode-se afirmar 
que a fisioterapia é fundamental para a melhora da capacidade respiratória dos indivíduos 
hospitalizados. 
 
Palavras-chave: Força muscular respiratória, Pico de Fluxo expiratório, Fisioterapia. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR, QUALIDADE DE VIDA E DEPENDÊNCIA 
NICOTÍNICA DE INDIVÍDUOS FUMANTES. 

 
Tainan Pereira Antunes, Rosângela Pereira dos Santos; Elias Ferreira Porto 

 
Email: thainan32@hotmail.com 

 
Introdução 
O tabagismo constitui-se em uma doença decorrente do uso abusivo do tabaco (MEIER, SECCO e 
VANNUCHI, 2012), é uma das causas de morte mais evitável em todo o mundo e acomete fatalmente 
metade de seus consumidores. No Brasil, o tabagismo provoca aproximadamente 200 000 mortes 
anualmente, fato que excede o montante de mortes resultantes do alcoolismo, da síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS), acidentes de trânsito, homicídios e suicídios (MEIER, SECCO e 
VANNUCHI, 2012). Segundo a OMS para os próximos 30 a 40 anos, a epidemia tabágica será 
responsável por 10 milhões de mortes por ano, sendo que 70 % dessas mortes ocorrerão nos países 
em desenvolvimento. O tabagista se expõe continuamente a cerca de 4720 substancias tóxicas (SILVA 
et al, 2009), dentre elas citamos a nicotina, o monóxido de carbono e o alcatrão (UNIFESP), fazendo 
com que o tabagismo seja fator causal de aproximadamente 50 doenças (SILVA et al, 2009), como 
pneumonia, câncer de pulmão, problemas coronarianos, bronquite crônica, além de câncer em regiões 
do corpo que entram em contato direto com a fumaça como faringe, língua, laringe e esôfago, além de 
outros fatores tóxicos como náuseas, dores abdominais, diarreias, vômitos, cefaleias, tonturas, 
fraqueza, alterações no batimento cardíaco, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade 
motora. É importante ressaltar também que o risco de ocorrência de infarto do miocárdio, angina e 
derrame cerebral é maior nos fumantes quando comparado aos não fumantes (UNIFESP). Um dos 
métodos utilizados para avaliação da função pulmonar é a espirometria, um exame indolor e não 
invasivo realizado para medir o volume e o fluxo do ar que entra e sai dos pulmões. É um teste que 
auxilia na prevenção e permite o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios. A 
espirometria deve ser parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas respiratórios ou doença 
respiratória conhecida. Através deste procedimento é possível o diagnóstico e o acompanhamento de 
um tratamento de asma, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), doenças neuromusculares ou 
falta de ar, chiado no peito e tosse, bronquite ou enfisema, sendo que estas estão relacionadas ao uso 
do tabaco.Atualmente, morrem no Brasil milhares de pessoas por ano em consequência das doenças 
provocadas pelo uso abusivo do tabaco, tais como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares, 
resultando em um alto custo para o poder público.  Considerando esta situação, qual o percentual de 
fumantes que apresentam alterações na sua função pulmonar e desconhecem essa realidade? 
 
Objetivo 
Avaliar a função pulmonar de indivíduos fumantes que nunca realizaram espirometria ou que realizaram 
há mais de um ano e avaliar a frequência absoluta e relativa da realização de espirometria em fumantes 
usuários do SUS. 
 
Metodologia 
Este é um estudo do tipo prospectivo com intervenção e abordagem Quantitativa. A população a ser 
estudada e analisada é a população cadastrada em duas Unidades Básicas de Saúde integradas ao 
Programa de Saúde da Família (PSF), na subárea de saúde do Capão Redondo, serão indivíduos de 
ambos os sexos, fumantes e ex-fumantes. Os dados foram coletados através do teste de espirometria e 
dos questionários Fagerström, Estilo de Vida Fantástico e do questionário de Coleta de Dados 
Sociodemográficos. 
 
Resultado 
Foram analisados os dados de 30 pacientes fumantes sendo que 31% eram do sexo masculino, a média 
da idade foi de 44 anos e o tempo médio que estes indivíduos estavam expostos ao uso de cigarro foi 
de 21 anos, portanto já com risco estabelecido para doenças tabaco relacionadas. Havia quatro 
pacientes com a VEF1/CVF menor do que 0.7; 13 indivíduos com VEF1 menor do que 80% do previsto 
e 10 com a CVF% menor do que 80%. Dentre os quatro indivíduos com VEF1/CVF <0,7 um tinha CVF 
reduzida. Entre os 10 indivíduos com CVF reduzida dois era obesos, mas nenhum deste referiu 
exposição a fatores de risco. Foi verificado que os 30 pacientes estudados apenas três (10%) pacientes 
já conheciam o exame de espirometria, um destes, fazia tratamento de rinite, uma era asmática, outra 
tinha um nódulo pulmonar. Foi encontrada correlação significativa entre o número de cigarros que o 
indivíduo fumava diariamente com o grau de dependência a nicotina medido por meio do questionário 
Fagerström, ou seja, quanto maior o numero de cigarros fumado por dia maior é o grau de dependência 
à nicotina. Os principais resultados deste estudo são relacionados ao fato que apenas 3% dos 
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indivíduos maiores de 40 anos, fumantes com história tabagística maior do que 20 anos/maço usuários 
do sistema único de saúde conhecem o exame de espirometria, sendo que 43% tem alteração do VEF1, 
um terço tem redução de CVF e 13,3 % tem obstrução. A espirometria, método empregado neste estudo 
tem um importante papel no diagnóstico precoce de alterações na função pulmonar. Segundo COSTA, 
2001 a espirometria possui vários objetivos, entre eles, detectar precocemente ou confirmar as 
disfunções pulmonares obstrutivas e restritivas; estes estão diretamente relacionados com o estudo. 
Porém, a espirometria não é o único método para diagnóstico, ela auxilia no diagnóstico. É um exame 
indolor e não invasivo que mede o volume e o fluxo do ar que entra e sai dos pulmões. Deve ser parte 
integrante da avaliação de pacientes com sintomas respiratórios. 
 
Conclusão 
Portanto o risco de desenvolvimento da obstrução pulmonar relaciona-se diretamente com o nível de 
dependência nicotínica e com o tempo de consumo do tabaco, podendo influenciar na qualidade de vida 
dos mesmos. Por isso orienta-se a cessação do tabaco o quanto antes para evitar possíveis alterações 
na função pulmonar. 
 
Palavras-chave: Tabagismo, DPOC, Tabaco, Espirometria. 
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COMPARAÇÃO DO USO DO FRIO E CALOR SUPERFICIAL ASSOACIADOS À 
CINESIOTERAPIA EM INDIVÍDUOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO 

 
Hellen Cristina Castro Neves, Maira Dias Kruger; Fabio Marcon Alfieri 

 
Email: Hellenzitt@hotmail.com 

 
Introdução 
A osteoartrite (AO) de joelho é uma doença reumática crônica e degenerativa, que atinge cerca de 
16,2% da população brasileira e pode causar dor, deformidades e incapacidade funcional. Os 
tratamentos utilizados para AO de joelho são: medicamentoso, o cirúrgico e o fisioterapêutico. Sendo 
que o tratamento fisioterapêutico pode ser realizado através de diversas formas: exercícios terapêuticos, 
acupuntura, eletroterapia, ultrassom, corrente galvânica, laser, crioterapia e termoterapia. Devido às 
questões de saúde publica, atualmente, os recursos de baixo custo podem proporcionar práticas de 
promoção e recuperação da saúde e beneficiar indivíduos de baixa renda com AO de joelho. Outros 
recursos que devido aos seus baixos custos e segurança na aplicação são o frio e calor superficial que 
podem ser indicados separadamente ou em associação com outros recursos para o tratamento da AO 
de joelho. A associação destes recursos à cinesioterapia que tem um importante papel no tratamento da 
AO, pode assim evitar a incapacidade funcional, através da melhora e recuperação tanto do movimento 
quanto da função física do indivíduo         . 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho é comparar a dor e funcionalidade em indivíduos portadores de AO de joelho 
submetidos a tratamento de frio superficial associado à cinesioterapia versus calor superficial associado 
cinesioterapia. 
 
Metodologia 
O presente estudo é um ensaio clínico simples-cego randomizado. Foram incluídos no estudo indivíduos 
com idade maior que 18 anos, com diagnóstico médico de AO de joelho, com indicação médica para 
participar de um programa de exercícios ou fisioterapia com percepção significativa de dor (EVA entre 3 
e 9 cm) e sem uso crônico de qualquer medicação, exceto a prescrita para a OA. Foram exclusos 
indivíduos que apresentem prótese total ou parcial em um ou ambos os joelhos ou quadris, cardiopatias 
e hipertensão descompensadas, artrite reumatoide, fibromialgia, doenças neurológicas que afetem a 
locomoção, tabagismo, sinal de desnutrição (IMC< 20), tosse, dispneia ou dor torácica. O programa de 
intervenção foi realizado duas vezes por semana, durante cinco semanas, totalizando dez sessões. Os 
10 indivíduos foram randomizados e um dos dois grupos por meio de sorteio simples: cinesioterapia 
associada ao frio (GCF) e cinesioterapia associada ao calor superficial (GCCS). O GCF realizou a 
aplicação de gelo durante vinte minutos sobre os joelhos individuo com joelhos estendidos, onde o gelo 
foi triturado e colocado em uma toalha umedecida e colocada sobre o joelho acometido. O GCCS 
realizou a aplicação de calor superficial (compressa e água quente com uso de toalha embebida em 
aproximadamente 40º C) durante 20 minutos. Após a aplicação do  frio e calor superficial, ambos os 
grupos realizaram exercícios de alongamento para os músculos flexores e extensores do quadril e 
joelho, e para os flexores plantares e dorsiflexores e exercícios para fortalecimento destes mesmos 
grupos musculares, usando como resistência o próprio peso corporal com duração de vinte minutos. Em 
seguida, foi realizadouma caminhada de dez minutos em circuito desviando de colchonetes, bambolês, 
escadas e cones, trabalhando assim a coordenação e a propriocepção. 
 
Resultado 
Foram recrutados e avaliados 19 indivíduos, sendo que 2 foram descontinuados do estudo por faltarem 
duas ou mais sessões, 5 por desistirem do tratamento, restando 12 que deram continuidade ao 
tratamento, sendo GCF=7 e GCCS=5. Os resultados deste trabalho ainda não demonstram grandes 
benefícios devido à intervenção estar em fase de andamento e alguns dos indivíduos ainda não terem 
sido reavaliados, porém conforme relatos dos pacientes até o momento houve melhora no quadro 
álgico. 
 
Conclusão 
Estamos aguardando a finalização da análise de dados para obter resultados confiáveis. 
 
Palavras-chave: osteoartrite, cinesioterapia, crioterapia, calor 
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DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PEDIATRIA UMA REVISÃO 
SITEMATICA 

 
Yone Carvalho da Silva, Amanda Jacob Santana, Suelen Favretto de Mello; Elias Porto 

 
Email: yonecarvalho87@hotmail.com 

 
Introdução 
A ventilação mecânica (VM), consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com 
insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Aproximadamente 30% dos pacientes internados 
em uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) são submetidos a ventilação mecânica por um 
período médio de 5 a 6 dias. A duração de tempo na VM é um fator importante, uma vez que está 
associada com alta morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos elevados. Para evitar estas 
complicações o desmame da ventilação mecânica do paciente deve ser realizado o mais precoce 
possível. 
 
Objetivo 
Diante disto o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática sobre as formas de realização do 
desmame da ventilação mecânica em pacientes pediátricos. 
 
Metodologia 
Este é um estudo de revisão sistemática com base na produção científica das bases de dados PubMed, 
LILACS e PEDro.Foram  incluídos para análise os estudos que trazem como desfecho principal o 
desmame de ventilação mecânica em pacientes pediátrico e entre estes aqueles que alcançarem 
pontuação igual ou superior a cinco pontos da escala de PEDro, intervenção, população-alvo, tipo de 
estudo e idioma ( inglês, francês  e espanhol).Foram  excluídos os estudos com as seguintes 
características: artigos de revisão sistemática; metanálise, estudos com amostra mesclada comparativas 
de pacientes adulto e pediátricos. 
 
Resultado 
A pesquisa foi realizada em agosto de 2014 com os descritores Weaning mechanical ventilation  
pediatric  incluídos os trabalhos produzidos nos últimos 10 anos (2004 a 2014), na qual foram 
encontrados 416 artigos, foi realizado uma segunda busca considerando apenas os últimos 5 anos 
(2009 – 2014) e foram encontrado 102 artigos. Após a leitura dos resumos foram descartados 86 
artigos, pois não correspondiam aos critérios de inclusão, e selecionados 16 artigos, 1 na língua 
francesa e 15 na língua inglesa. Dos 16 selecionados 3   não estavam com o texto completo disponíveis 
na base de dados, restando 13 para leitura do texto completo. Os artigos foram lidos pelos 
pesquisadores de forma individual sem informação cruzada, e somente foram selecionados os artigos 
escolhidos em comum. Nesta fase seis foram descartados e 7 passados por avaliação na Escala de 
Pedro que mensura a qualidade dos ensaios controlados aleatorizados indexados na PEDro base de 
dados de evidência em fisioterapia. Onde 1 não foi aceito, e 6 foram inclusos na Revisão Sistemática 
sendo 1 na língua francesa e 5 na língua inglesa. 
 
Discussão 
O desmame começa quando o estágio agudo da doença está controlado ou resolvido e termina com 
processo de extubação. A decisão de remover a criança do suporte ventilatório é normalmente baseada 
na Fi02 inferior a 0,3-0,4, freqüência respiratória menor que 15-20 respirações por minutos que seja 
suficiente pra alcançar um volume minuto aceitável, pressão inspiratória positiva abaixo de 16 cmH02, e 
níveis de gasometria arterial aceitáveis. Um ensaio clinico randomizado comparando o método habitual 
de desmame com o respirador Evita XL, via SmartCare PS/WAS pstm. O efeito desse programa é o 
treinamento dos músculos respiratórios.  
A escolha do modo ventilatório é importante para auxiliar no controle dos parâmetros. A pressão de 
suporte PSV fornece segurança quando a criança entra em apnéia. Outro critério de avaliação para 
desmame o Teste de Respiração Espontânea (TER) que consiste no uso do CPAP em 5cmH2O durante 
2 minutos. Outro teste utilizado para garantir sucesso de extubação é o teste de TTmus, que mede o 
fluxo respiratório utilizando pneumotacógrafo, o  TTmus é um indicador confiável para o desfecho e para 
extubação. Os principais medicamentos utilizados em pacientes pediátricos de terapia intensiva são 
morfina ou fentanil em combinação com midazolam. O uso de esteróides na pré-extubação é descrito 
como critério médico de sucesso entre 85 a 93% das extubações. A VNI tem se mostrado significante 
para a redução de insuficiência respiratória pós extubação, e na necessidade de reintubação. É 
importante salientar os principais sinais de insucesso do desmame ventilatório, tais como, agitação, 
ansiedade, alterações do nível de consciência, cianose, utilização da musculatura acessória, sinais 
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faciais de desconforto, dispnéia e tórax instável, ao exame clínico. Diante do abordado foi possível 
encontrar fatores preditores importantes para a decisão assertiva no desmame pediátrico. 
 
Conclusão 
O fator preditor no desmame são alguns critérios como modo ventilatório, redução dos parâmetros 
ventilatórios, cessação da sedação e analgésicos, e exames complementares auxiliam de forma 
imprescindível nesta tomada de decisão. Mais estudos precisão ser realizados para uma padronização, 
como já existe para o paciente adulto. 
 
Palavras-chave: Weaning, mechanical, ventilation, pediatric. 
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EFEITO DAS TÉCNICAS DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR NA ÁGUA E SOLO 
NA POSTURA DE CRIANÇAS COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO 

PROGRESSIVA. 
Gabriela Oliveira Neves, Denise Rosa de Oliveira; Abrahão Augusto juviniano Quadros 

 
Email: ga.neves@hotmail.com 

Introdução 
A Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP) é definida como uma desordem estrutural e funcional 
do corpo devido a uma sequela de uma agressão encefálica e lesão não progressiva causada no 
cérebro na maturação neurológica, ou seja, lesão causada durante desenvolvimento cerebral. (O’SHEA, 
2008; ROTTA, 2001. Deformidades musculoesqueléticas que estão associadas ao desalinhamento de 
tronco prejudicam o desenvolvimento da criança, que pode alterar a marcha e até mesmo a 
funcionalidade na postura sentada. (KOMAN et al,2003)Limitações no desempenho de atividades e 
tarefas de vida diária das crianças com ECNP estão relacionadas a deficiências neuromotoras que 
comprometem seu controle postural.(BROGREN et al,1998). Através da fisioterapia é possível promover 
a diminuição dos  distúrbios de desenvolvimento e melhorar a postura e as habilidades motoras. 
(BENDA et al,2003).A hidroterapia vem se tornando uma modalidade de crescimento na fisioterapia, 
essas técnicas têm como princípio a biomecânica e a fisiologia, assim as propriedades físicas da água é 
usada como empuxo, pressão hidrostática, turbulência e da densidade substancial diferente da 
densidade do ar (DUARTE, 2001).Na literatura científica, há estudos propondo que a associação do 
Pediatric Evaluation of Disability In¬ventory (PEDI) e do Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) poderia favorecer a classificação na ECNP crianças no que diz respeito à funcionalidade. 
 
Objetivo 
Verificar o efeito do uso das técnicas de facilitação neuromusculares no solo e água na postura da 
criança com Encefalopatia Crônica Não Progressiva. 
 
Metodologia 
Estudo descritivo e prospectivo de intervenção fisioterapêutica, realizado na Policlínica Universitária 
UNASP/São Paulo, a duração foi de 18 meses, sendo 12 semanas de tratamento, duas vezes por 
semana em dias alternados com sessão de 45 minutos.Casuística 02 pacientes. 
 
Resultado 
Foram avaliados dois pacientes com idades de 3,4 e 4 anos, com media de 3,7. Classificados como 
ECNP tetraparetica espástica. Apenas o paciente 2 frequenta escola. Aderência ao tratamento: paciente 
2 realizou o programa de tratamento de forma contínua enquanto que o paciente 1 com algumas 
interrupções.Após três meses de tratamento (12 semanas - 24 sessões) os pacientes apresentaram 
melhora conforme Inventario de Avaliação Pediátrica de Incapacidade-PEDI. Através da PEDI na 1ª 
avaliação: O paciente 1 obteve 16,4% no item autocuidade,13,5% em mobilidade e 56,9% em função 
social.Na 2ª avaliação: 17,8% em autocuidado;15,2% em mobilidade e 70,7% em função social. O 
paciente 2 obteve 38,3% em autocuidado;8,5% em mobilidade e 33,8% em função social. Na 2ª 
avaliação: 47,6% em autocuidado; 25,4% em mobilidade e 58,4% em função social. O paciente 1 com 
nível de espasticidade  grau 2 de acordo com a escala Ashworth e o paciente 2 com grau 3. Apos o 
tratamento os pacientes não apresentaram melhora na espasticidade. No nível de funcionalidade de 
acordo com a de Gross Motor Function Classification System - GMFCS  os dois pacientes com nível 4. 
Não apresentaram melhora após o tratamento. No item de mobilidade da PEDI os pacientes tiveram 
melhor desempenho comparado aos outros itens. De acordo com os resultados o  paciente 2 que tinha 
maior grau de espasticidade,respondeu melhor ao tratamento que o paciente 1 menos espástico. Não 
encontramos nenhum paralelo na literatura. Considerando-se que os pacientes têm idades aproximadas 
e a mesma classificação Motora grossa e diferença de um grau de espasticidade, pode ser que o 
paciente 2, foi mais beneficiado com o tratamento pela aderência ao programa de tratamento e por ter a 
associação de estímulos além da fisioterapia recebidos em casa e na escola, enquanto que, o paciente 
1 que teve menor aderência e a falta de estimulo da família. 
 
Conclusão 
O efeito das Técnicas de Facilitação Neuromuscular aplicados no solo e na agua tem efeito terapêutico 
na melhora da postura para crianças com ECNP. 
Os efeitos terapêuticos foram mais efetivos para o paciente com maiorestímulos associados a 
fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Encefalopatia Crônica Não Progressiva, facilitação neuromuscular e fisioterapia 
neurológica. 
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EFEITOS DA GEOTERAPIA ASSOCIADA À CINESIOTERAPIA  NA 
OSTEOARTRITE DE JOELHO: ESTUDO RANDOMIZADO SIMPLES-CEGO 

 
Maria Carolina Cabral Barros, Katia Cristina de Carvalho, Fábio Marcon Alfieri, Natália Cristina de Oliveira Vargas e 

Silva; Fábio Marcon Alfieri 
 

Email: mcarol.barros@hotmail.com 
 
Introdução 
A osteoartrite de joelho é uma doença reumática crônica e degenerativa, que atinge cerca de 16,2% da 
população brasileira, e pode causar dor, deformidades e incapacidade funcional. São utilizados diversos 
tipos de tratamento para a osteoartrite de joelho: o medicamentoso, o cirúrgico, o fisioterapêutico e o 
que se utiliza de exercícios. Várias formas de tratamentos fisioterapêuticos são usados na OA: 
exercícios terapêuticos, termoterapia, crioterapia, hidroterapia, acupuntura, eletroterapia, ultrassom, 
corrente galvânica e laser. A geoterapia também tem se destacado, tendo sido empregada no 
tratamento de várias doenças inclusive reumáticas. 
 
Objetivo 
Comparar a dor, mobilidade, incapacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos com osteoartrite 
de joelho, submetidos a dois tipos de tratamentos: cinesioterapia (GCI), cinesioterapia associada à 
geoterapia (GCG). 
 
Metodologia 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado simples-cego do qual estão participando 38 indivíduos de 
ambos os sexos divididos em dois grupos: Cinesioterapia (GCI) e Cinesioterapia associada à 
Geoterapia (GCG). São incluídos no estudo pacientes que preencherem os seguintes critérios de 
inclusão: idade maior que 20 anos; diagnóstico de Osteoartrose; indicação médica para participar de um 
programa de exercícios ou fisioterapia; percepção Significativa de dor (EVA entre 3cm e 9cm); 
sedentários há no mínimo seis meses; sem qualquer outra doença crônica; sem uso crônico de qualquer 
medicação, exceto a prescrita para a OA; disponibilidade para participar das intervenções nos dias e 
horários combinados. Não participam do estudo os indivíduos que apresentem: prótese total ou parcial 
em um ou ambos os joelhos ou quadris; cardiopatias e hipertensão descompensadas; artrite 
reumatoide; fibromialgia; doenças neurológicas que afetem a locomoção; tabagismo; sinal de 
desnutrição (IMC< 20); tosse, dispneia ou dor torácica. São descontinuados do estudo aqueles que 
faltarem em duas ou mais sessões de tratamento. Todos os grupos de intervenções estão realizando o 
tratamento duas vezes por semana, totalizando 15 sessões. Os indivíduos realizaram as seguintes 
avaliações antes e após a intervenção: dor (Escala Visual Analógica); mobilidade funcional (Timed Up 
and Go), incapacidade funcional (questionários Algo Funcional de Lequesne e WOMAC), qualidade de 
vida (questionário SF-36) e algometria. Os dados serão analisados através da análise de variância a 
dois fatores, com o pacote estatístico GraphPad Instat. O GCI realiza exercícios de alongamento para 
os músculos flexores e extensores do quadril e joelho, e para os flexores plantares e dorsiflexores. Os 
sujeitos deste grupo também fazem fortalecimento destes mesmos grupos musculares, usando como 
resistência o próprio peso corporal. Tal etapa tem a duração de vinte minutos. Em seguida, os 
voluntários realizam uma caminhada de dez minutos em circuito desviando de colchonetes, bambolês, 
escadas e cones, trabalhando assim a coordenação e a propriocepção. A intervenção é individualizada 
e acompanhada por fisioterapeutas. O grupo GCG realiza terapia com cataplasma de dolamita em pó 
(300g por indivíduo), misturada com água quente, sendo aplicada sobre os joelhos durante vinte e cinco 
minutos. Após esta etapa, os sujeitos deste grupo realizam os mesmos exercícios terapêuticos 
indicados para o GCI, acompanhados por fisioterapeutas. 
 
Resultado 
Até o presente momento, dezoito pacientes desistiram do tratamento. Dos vinte pacientes restantes, dez 
pacientes (cinco do GCI e cinco do GCG) já terminaram o tratamento e dez pacientes(seis do GCI e 
quatro do GCG) ainda estão em tratamento. 
 
Conclusão 
Aguardamos a análise de dados para que possamos obter resultados confiáveis. 
 
Palavras-chave: Osteoartrite; geoterapia; cinesioterapia 
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EFICÁCIA DO ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (ÍNDICE DE 
TOBIN) EM PACIENTES CRÍTICOS ADULTO - REVISÃO DE LITERATURA 

 
Jéssyka Moschen Farias; Augusto Gomes Teixeira da Cruz 

 
Email: moschen.fisio@gmail.com 

 

Introdução 
A ventilação mecânica (VM) constitui um dos pilares terapêuticos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Consistindo no emprego de uma máquina que substitui total ou parcialmente, a atividade ventilatória do 
paciente. O ventilador mecânico ou prótese ventilatória é um dispositivo que objetiva substituir a função 
de ventilação do sistema respiratório, para proporcionar, além de um repouso muscular respiratório, 
uma adequada ventilação alveolar e oxigenação arterial, de acordo com as necessidades do paciente.O 
desmame ventilatório é um dos maiores desafios dos pacientes submetidos ao suporte ventilatório na 
atualidade. Diversas técnicas, marcadores e índices preditivos foram desenvolvidos nas últimas 
décadas, para avaliar o melhor momento de extubação dos pacientes críticos, sem que eles retornem 
ao uso de ventilação mecânica. 
 
Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo levantar na literatura, a eficácia do índice de respiração rápida e 
superficial (Índice de Tobin), corroborando diversos trabalhos publicados nos últimos anos, debatendo o 
seu emprego com outras técnicas aplicadas e sugeridas nos grandes centros de pesquisa do mundo. 
 
Metodologia 
A metodologia aplicada à essa pesquisa foi levantamento de trabalhos nas bases de dados Pubmed, 
Lilacs, Scielo e PEdro, as palavras utilizadas para a pesquisa foram: índice de Tobin, índice de 
respiração rápida e superificial, desmame ventilatório, ventilação mecânica, Tobin Index, Rapidshallow 
index, mechanicalventilation, weaning. O período escolhido para levantamento dos artigos foi entre 1995 
à 2014, pois a técnica mesmo sendo atual, já é pesquisada à mais de duas décadas. Os critérios de 
exclusão do trabalho foram: revisão de literatura, estudos de caso e paciente submetidos à 
traqueostomia. 
 
Resultado 
A literatura demonstra o índice de Tobin com um bom marcador para predizer o sucesso de desmame, 
porém o uso de pressão positiva, mínima que seja, acaba superestimando o resultado do teste, fazendo 
com que o mesmo ainda não seja o melhor e mais fiel índice preditor de sucesso de desmame. O índice 
ainda é o mais utilizado nas UTI de todo o mundo, pois é um preditor de rápida avaliação e que não 
exige de grandes recursos, assim barateando o seu uso e facilitando o emprego do teste em todas 
unidades de suporte ao paciente crítico.Vários preditores de desmame foram desenvolvidos para decidir 
o momento de desmame do ventilador.  Entre eles, o índice de respiração rápida e superficial (IRRS), ou 
índice de Tobin, é superior aos outros para a previsão de desmame.O cálculo do IRRS pode ser 
realizado ao se utilizarem os valores fornecidos pelo monitor do ventilador mecânico, porém segundo 
LESSA, F.A. e cols, ainda não é uma rotina estabelecida nas UTI pelo fato de que a pressão de suporte 
ventilatório, por menor que seja, ainda oferece auxílio à inspiração do paciente, poupando-lhe, em certo 
grau, o trabalho, não sendo assim a medida uma expres¬são fiel da realidade, podendo até ser 
superestimada. Esta ideia pode ser reforçada através do estudo realizado por Santos e cols, onde foram 
avaliados 54 pacientes em VM há mais de 48 horas, submetidos ao IRRS em três modos ventilatórios: 
PSV10, CPAP5 e ESP nos momen¬tos pré e pós-nebulização, utilizando tubo-T. Os pacien¬tes foram 
retirados da VM quando o IRRS era < 105. Seus resultados mostraram que houve diferença esta¬tística 
significativa dos valores do IRRS entre CPAP5 e PSV10 (p = 0,008) e entre a modalidade ESP e PSV10 
(p = 0,01) no momento pré-nebulização e dos valores do IRRS obtidos entre CPAP5 e PSV10 (p = 0,01) 
no momento pós-nebulização. Dessa forma, os autores concluíram que o valor do IRRS foi 
superestimado quando obtido na mo¬dalidade PSV10 e que o IRRS deve ser analisado em associação 
com outros parâmetros preditivos de desmame, pois ele foi incapaz de determinar o in¬sucesso quando 
seu valor estava < 105.De acordo com o estudo de Faggio Dani e Cechetti, onde revisaram índices 
preditivos para o desmame direcionando-se para o índice de Tobin e o Índice de Crop (complacência, 
frequência, oxigenação e pressão). Os autores concluem dizendo que o índice de Tobin foi avaliado 
como o mais utilizado e acurado entre os outros índices sugeridos.Já no estudo de Segura e cols. Os 
pesquisadores afirmam que o índice de Tobin não é um bom preditor de sucesso da extubação na 
população estudada. E mencionam que deve ser tomado cuidado na utilização rotineira dos índices 
preditivos, pois os mesmos são apenas preditores mas nunca definidores de extubação. 
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O índice de Tobin é um método de fácil realização à beira do leito e, atualmente, considerado o melhor 
método capaz de identificar os pacientes capazes de sustentar sua respiração sem ajuda de um 
suporte, podendo predizer o insucesso de uma tentativa de desmame quando seu valor é superior a 
100; grandes chances de sucesso com valores < 100 e êxito absoluto com valores < 50 e deve ser 
calculada durante a respiração espontânea, desconectando o paciente do respirador e deixando-o 
respirar no ventilômetro, pois quando calculada durante a pressão de suporte, prejudica sua acurácia. 
 
Conclusão 
Conclui-se que apesar de ser um dos mais utilizados índices preditores nas UTI de todo mundo, ainda 
não é aceito como mais fidedigno para o sucesso de desmame; para que o índice seja mais 
consolidado, mais estudos multicêntricos e randomizados devem ser feitos, assim sua eficácia e 
fidelidade serão melhor avaliadas. 
 
Palavras-chave: Índice de Tobin; Tobin Index; Índice de Respiração Rápida e Superifcial; Desmame 
Ventilatório; Weaning; Ventilação Mecânica; Mechanical Ventilation. 
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EQUILÍBRIO CORPORAL EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA – REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Vinícius Schmidt Gomes da Silva, Henrique Rabelo de Melo; Elias Ferreira Porto 

 

Email: schmidtvinicius@hotmail.com 

Introdução 
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracteriza se por obstrução das vias aéreas, inflamação 
sistêmica e disfunção do músculo esquelético. Sendo cada vez mais reconhecido como uma doença 
com repercussão sistêmica associada à limitação física (ROIG et al., 2009).     O desequilíbrio postural é 
uma das comorbidades mais comuns em indivíduos idosos e pode estar mais frequente quando o 
mesmo é portador de doenças crônicas não progressivas. A manutenção bem sucedida de equilíbrio ou 
controle postural, é uma habilidade complexa que requer a integração e coordenação dos sistemas 
músculos esquelética (ou seja, destreza, força, amplitude de movimento), que deve ser constantemente 
adaptados sob uma serie de situações da vida diária 
 
Objetivo 
O objetivo desta revisão sistemática é avaliar na literatura se o equilíbrio do corpo prejudicado é mais 
prevalente em pacientes com DPOC do que em indivíduos saudáveis da mesma idade, e para avaliar as 
principais características desses pacientes apresentam que contribuem para o desequilíbrio corporal. 
 
Metodologia 
Cinco bancos de dados foram pesquisados, sem datas ou os limites de linguagem: LILACS, MEDLINE, 
PubMed e SciELO, Embase, Web of Science e Pedro, usando as palavras-chave "BALANCE", "controle 
postural" e "DPOC". As buscas foram formuladas sob a orientação do bibliotecário em ciência da saúde 
e realizadas no dia 9 de março de 2013. Somente foram incluídos os estudos que avaliaram o equilíbrio 
corporal em pacientes com DPOC como o principal resultado e que marcou mais de cinco pontos na 
escala PEDro. Estudos fornecidos pela estratégia de busca do banco de dados foram avaliados de 
forma independente e cega por dois pesquisadores. 
 
Resultado 
484 trabalhos foram encontrados com as palavras-chave "equilíbrio na DPOC ou controle postural em 
pacientes com DPOC". Destes, 43 tinham duplicação e 397 não avaliaram o equilíbrio corporal em 
pacientes com DPOC como o resultado primário. Apenas 14 estudos tiveram o equilíbrio do corpo como 
o seu desfecho primário. De acordo com os examinadores apenas sete estudos tiveram uma nota 
PEDro maior de cinco pontos. O acordo entre os examinadores foi de 76,4%. Seis destes estudos 
tinham um grupo controle e um era seu próprio controle. Os estudos foram publicados entre 2004 e 
2013. 
 
Conclusão 
Os pacientes com DPOC apresentam comprometimento do equilíbrio corporal em comparação com a 
mesma faixa etária controles saudáveis. Além disso, os fatores associados que contribuem para o 
desequilíbrio corporal foram: fraqueza muscular, inatividade física, idade avançada, necessidade a 
suplementação de oxigênio e baixa de mobilidade. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio, Controle Postural e DPOC. 
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FREQUÊNCIA DE DOR LOMBAR EM ESTUDANTES DOS CURSOS DE 
FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO E ENFERMAGEM E SUA RELAÇÃO COM PRÁTICA 

DE ATIVIDADES FÍSICAS DO UNASP-CAMPUS I. 
 

Iasminie Evelin Fernandes Costa Santana, Karoline Marques do Prado Ferreira, Rita Domingas Manuel Pedro; 
Fábio Marcon Alfieri 

 
Email: iasminie@gmail.com 

 
Introdução 
Lombalgia é definida como uma dor na parte inferior da coluna vertebral pode ser classificada como 
aguda ou crônica.  Desencadeada por diversos fatores, que podem ser genéticos ou serem adquiridos 
através de patologias ou pelo estilo de vida de cada indivíduo. Uma doença frequente, com uma 
incidência de 84% dos indivíduos, ocupando o terceiro lugar como causa de aposentadoria por invalidez 
no Brasil. 
 
Objetivo 
O objetivo deste estudo foi avaliar frequência da dor lombar em estudantes do curso de nutrição, 
fisioterapia e enfermagem (Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP- SP), assim como o 
estilo de vida daqueles que possuem e não possuem a lombalgia. 
 
Metodologia 
Participaram deste estudo 86 indivíduos de ambos os sexos dos cursos da área da saúde (Fisioterapia, 
Enfermagem e Nutrição) do centro Universitário Adventista de São Paulo. A fim de comparar a questão 
das diferenças entre aqueles que sentiam ou não dor lombar, foi feita a pergunta sobre se havia 
presença de dor e o quanto de intensidade, mensurado pela EVA. 
 
Resultado 
O grupo que relatou dor obteve EVA de 4,12 + 1,85 cm.56,9% % referiram dor e 43,02% não referiram. 
A média de idade do grupo que sentia dor foi de 24,22  e a do grupo que não sentia, foi de 24,75 o IMC 
foi de 22,92 e 23,70 respectivamente, não sendo diferentes. Ao comparar ao estilo de vida entre estes 
dois grupos, observou-se que o grupo que referiu dor, apresentou pontuação média de 66,30 e o grupo 
que não apesentou de 73,16, sendo estatisticamente significante (p=0,008). 
 
Conclusão 
A composição corporal, média de idade não diferiu entre os indivíduos que sentiam e não sentiam dor 
lombar, porém o estilo de vida é diferente. Mostrou que aqueles que sentem dor, possuem um estilo de 
vida considerado “bom”, já aqueles que não possuem são classificados como “muito bom “ o estilo de 
vida. 
 
Palavras-chave: Lombalgia, Frequência de Dor, Escala de EVA, Mobilidade da coluna lombar, teste de 
TUG,Estilo de vida, 
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MANUAL DO ESTAGIÁRIO DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA – 
AVC 

 
Thais Aline Silva, Anayran Melo da Silva, Francisca Chagas Oliveira, Priscila Souza dos Santos, Raissa Tainah da 

Costa Isacksson; Abrahão Augusto Joviniano Quadros 
 

Email: thaistavora@hotmail.com 

 
Introdução 
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior.O aumento do conhecimento científico, a reabilitação baseada em 
evidência e aplicação dos diversos protocolos resulta na maior cobrança pela qualidade da formação do 
Fisioterapeuta.Com o intuito de facilitar o aprendizado na prática clínica, a Coordenação de Estágio do 
Curso de Fisioterapia elaborou um Manual do Estagiário do Curso de Fisioterapia, que disponibiliza de 
forma fácil e rápida as informações de maior relevância para a prática do estágio.O AVC é a primeira 
causa de deficiência no ocidente e que a maioria dos pacientes permanecerão com alguma sequela. 
Pela grande incidência é de suma importância a informação a mão do estagiário. 
 
Objetivo 
Informar de forma fácil e objetiva ao estagiário de fisioterapia em neurologia em pacientes adultos com 
sequela de Acidente Vascular Cerebral, os procedimentos baseados em evidência por meio de um 
Manual de Orientação. 
 
Metodologia 
Foi instituído um grupo de estudo denominado - Grupo de Estudo em Reabilitação Neurológica em 
adulto e Pediátrica (GERNAP) composto de estudantes do sexta e segunda etapa do curso de 
Fisioterapia do UNASP/SP.Foram realizados grupos de discussão, apresentação de artigos científicos e 
pesquisa bibliográfica. 
 
Resultado 
Manual de Orientação para o estagiário de Fisioterapia em neurologia direcionado para reabilitação do 
paciente com sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC).Manual no formato 15 X 10 cm ( formato 
bolso)O manual consta dos itens:Informação sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC) Reabilitação na 
fase Aguda e Semi-aguda.Fase hospitalar;Posicionamento;Mobilização ;Reabilitação na fase 
crônica.Exercícios direcionados a necessidade do paciente.Exercício para membros inferiores; 
Exercícios para membros superiores;Ortetização;Técnicas de abordagem fisioterapêuticas;Instrumentos 
de avaliação 
 
Conclusão 
Material de importância para a prática clínica do estagiário pela facilidade de acesso e objetividade do 
tema abordado, que consiste em uma proposta de tratamento fisioterapêutico e deve ser avaliado de 
acordo com o quadro clínico do paciente em seus diversos estágios, visto que existe uma alta incidência 
de pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
 
Palavras-chave: Manual de Orientação; Acidente Vascular Cerebral; reabilitação neurológica. 
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Mobilização Precoce: Revisão Bibliográfica 
 

Adrielle Chagas Monteiro, Vanessa Araujo Dutra, Lucia Helena Francisco Viegas; Augusto Gomes Teixeira da Cruz 
 

Email: adrielle_monteirodrik@hotmail.com 

 
Introdução 
O imobilismo é ainda uma das maiores realidades dos pacientes internados nas unidades de terapia 
intensiva (UTI), essa inatividade é responsável por diversos acometimentos sistêmicos, o que gera não 
somente quadros de disfunção motora grave, mas também disfunções de função respiratória, cardíaca, 
renal, acarretando em maior tempo de internação hospitalar, maior tempo de suporte ventilatório e maior 
mortalidade. O adequado posicionamento no leito e a mobilização precoce podem significar as únicas 
possibilidades de interação do indivíduo com o ambiente e devem ser considerados como fonte de 
estimulação sensório-motora e de prevenção de complicações secundárias ao imobilismo. Essa 
mobilização tardia com longos períodos de repouso apresenta complicações como atrofia muscular, 
constipação, retenção urinária, úlceras de decúbito, tromboflebites, embolia pulmonar, pneumonia, 
atelectasia, hipotensão postural e depressão. Sendo assim, a mobilização precoce é um procedimento 
seguro e viável, importante por apresentar resultados favoráveis na prevenção da fraqueza muscular 
generalizada adquirida pelo paciente crítico, reduzindo o tempo na ventilação mecânica e prevenindo 
limitações funcionais decorrentes do imobilismo. 
 
Objetivo 
Portanto, objetivo desse estudo foi revisar os estudos da literatura, a fim de identificar e agrupar 
informação sobre a importância da mobilização precoce no doente crítico e estudar o uso, segurança e 
protocolos de mobilização precoce no paciente em estado crítico na UTI com base na literatura científica 
disponível online e publicada nos últimos dez anos com ênfase em pacientes críticos. 
 
Metodologia 
Este estudo é uma revisão bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. A coleta de dados foi 
realizada via internet na base de dados eletrônica Bireme, Pubmed, Scielo, Lilacs (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) utilizando os descritores cruzando as palavras chaves: 
“Fraqueza muscular adquirida na UTI”, “Polineuropatia em doente critico”, “Reabilitação precoce”, 
“Mobilização precoce”, “FES na UTI e no protocolo”, “Polineuromiopatia do doente crítico” e “ciclo 
ergométrico” padronizado no DECS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram encontrados 23 artigos 
utilizando as palavras chaves, desses 23 foram excluídos cinco por apresentarem duplicidade nas bases 
de dados, sendo selecionados 18 artigos, onde, desses foram excluídos mais quatro por não estarem de 
acordo com os critérios de inclusão, sendo utilizados 14 artigos em nosso estudo. 
 
Resultado 
Esses 14 artigos foram analisados pelos seguintes critérios de inclusão: artigos científicos na língua 
portuguesa e inglesa e que foram publicados desde 2004 até o ano atual e que estejam de acordo com 
os objetivos desta pesquisa. Foram incluídos ao final da análise os ensaios clínicos que abordaram a 
realização de fisioterapia motora em pacientes críticos adultos. Cartas, resumos, dissertações, teses 
foram excluídos, bem como estudos que utilizaram modelos animais. Segundo Pinheiro, A. R.; 
Christofoletti, G., a fisioterapia motora consiste em uma terapia segura e viável em pacientes críticos, 
podendo minimizar os efeitos deletérios da imobilização prolongada. E concluíram em sua revisão 
sistemática que a abordagem envolvendo eletroestimulação, cicloergômetro e cinesioterapia motora 
mostrou respostas positivas no paciente sob terapia intensiva. Onde, Aguiar, L. V., ressalta que 
pacientes de estado crítico, apresentam fraqueza e hipotrofia muscular esquelética, trazendo prejuízo na 
capacidade funcional, na recuperação de doenças críticas, no tempo de internação. Além de o tempo de 
permanência na UTI que aumenta proporcionalmente o risco para que se estabeleça um quadro 
disfuncional, infecções e outras complicações decorrentes da imobilidade. Concluindo que a mobilização 
precoce é segura, pois diminui o tempo de hospitalização e prepara o paciente para retornar mais 
rapidamente à dinâmica de trabalho após a alta hospitalar. Entretanto, o estudo de Feliciano, V. A.; et. 
al., não apresentou diminuição no tempo de internação ou de ventilação mecânica dos pacientes críticos 
internados na UTI, porém, mostrou que a mobilização precoce é uma terapia que traz benefícios não só 
físicos, mas também psicológicos, constatando que evita os riscos da perda de funcionalidade pela 
perca de força muscular periférica devido à hospitalização prolongada, reduzindo a incidência de 
complicações pulmonares. Assim, Dünser, M. W; et. al., comenta que o acamamento prolongado 
provoca vários efeitos colaterais, dos quais os principais para fisioterapia são a atrofia muscular, 
fraqueza prolongada. Tendo sua real importância para o doente critico, pois, a mobilização precoce 
pode evitar ou neutralizar esses efeitos colaterais pela imobilização prolongada e acelerar a 
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recuperação.  Já Eikermann, M.; Latronico, N., comentam que devido ao repouso, sedação profunda, e 
o bloqueio neuromuscular e a desnutrição induz a doenças neuromusculares periféricas persistentes 
adquiridas na UTI, como perda de massa muscular, doença crítica miopática e neuropática. Essa 
fraqueza muscular esquelética envolve não apenas os membros, mas também os músculos 
respiratórios, o que leva a um atraso do desmame ventilatório. Assim, segundo Moss, M.; et. al. a 
polineuromiopatia é comum em pacientes criticamente enfermos, e está associada, tanto com um 
aumento da mortalidade, como uma diminuição do número de dias fora da UTI. Onde, Routsi, C; et. al. 
definem polineuromiopatia como uma desordem neuromuscular adquirida observada em sobreviventes 
de doenças criticas aguda, caracterizada por profunda fraqueza muscular, diminuição dos reflexos 
tendíneos profundos, associada a desmame tardio por ventilação mecânica sugerindo uma possível 
relação entre movimentação dos membros e envolvimento neuromuscular respiratório. Aplicando assim, 
no seu estudo o FES em pacientes internados em uma UTI multidisciplinar para verificar se essa terapia 
faz diferença nos casos dos doentes críticos. Concluindo que sessões de 55 minutos de FES 
preveniram o desenvolvimento da polineuromiopatia em doentes críticos. 
 
Conclusão 
Portanto, à mobilização precoce evita complicações principalmente respiratórias, ajudando para que 
ocorra o desmame ventilatório, diminuindo o tempo de internação e o custo hospitalar, sendo de real 
importância para a recuperação do doente critico. 
 
Palavras-chave: Fraqueza muscular adquirida na UTI, Polineuropatia em doente critico, Reabilitação 
precoce, Mobilização precoce, FES na UTI e no protocolo, Polineuromiopatia do doente crítico, Ciclo 
ergométrico 
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PROJETO QUALIDADE DE VIDA: COLUNA SEM DOR 
 

Natalia Duarte Moreira Marques, Larissa Geovana Fonseca Rocha, Grazieli Batista Perreira, Alice Madalena Silva 
Martins, Sérgio Mitio Tagami; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

Introdução 
De acordo com vários órgãos de pesquisa, o número de pessoas com dores decorrentes de problemas 
na coluna cervical, torácica e lombar e suas consequências no desempenho de suas atividades de vida 
diária (AVD) vem crescendo ao longo dos últimos anos em todo o mundo. Em decorrência a uma vida 
muito agitada e por muitas vezes, com problemas pessoais e sociais, as pessoas se tornam tensas e 
com maior probabilidade de adquirirem patologias relacionadas ao stress. 
 
Objetivo 
Portanto, este artigo pretende promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas que são 
acometidas por patologias que ocasionam desconfortos e dores na região da coluna, treinar alunos dos 
diversos cursos da área de saúde nas técnicas de massoterapia para o alívio das dores provocadas por 
males da coluna e os benefícios proporcionados na melhora da qualidade de vida e funcionalidade 
motora e proporcionar para a comunidade em geral, os benefícios de uma vida sem dores e sem 
limitações funcionais. 
 
Metodologia 
. A abordagem do projeto foi realizada de forma qualitativa em uma Instituição Filantrópica na Zona Sul 
de São Paulo, onde foram realizados os atendimentos. Foi dada assistência a 360 pessoas com 
problemas na coluna e suas complicações, com faixa etária a partir dos 18 anos, num período do dia 05 
de março a 25 de novembro de 2014, tendo a duração de 45 minutos por sessão, toda terça feira, no 
horário entre 14h às 17h, pelos alunos previamente orientados, aos pacientes que se apresentaram 
para serem tratados de suas dores provocadas por alguma complicação oriunda da coluna. 
 
Resultado 
Em cada encontro tivemos a participação do docente responsável e uma equipe de 22 alunos treinados 
que acompanharam em duplas cada paciente por 45 minutos. Após a avaliação diagnóstica iniciou-se a 
terapia manual adequada para cada caso. 
 
Conclusão 
Constatamos que os pacientes que sofrem de dores na coluna após o tratamento com a massoterapia, 
obtiveram uma melhora significativa no quadro álgico e na qualidade de vida, possibilitando o retorno, 
em alguns casos, às suas atividades diárias de trabalho, tendo uma diminuição ou até eliminação das 
causas de sofrimento (dor). Houve possibilidade de cada paciente fazer várias sessões até haver 
melhoria no quadro de saúde da coluna vertebral. Houve uma melhoria na compreensão por parte dos 
alunos sobre as técnicas de massoterapia, compreensão dos diversos mecanismos motores que 
envolvem a estrutura da coluna e suas complicações nas várias partes do corpo. 
 
Palavras-chave: qualidade, vida, coluna, dor. 
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USO DA CINESIOTERAPIA VERSUS CINESIOTERAPIA ASSOCIADA A 
GEOTERAPIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA 

 
Bruna de Almeida Razé, Rafaela Mendes Gama, Thais Molinari Damasio; Fábio Marcon Alfieri 

 
Email: bruna.raze@hotmail.com 

 
Introdução 
A lombalgia crônica inespecífica é um problema incapacitante, limitando a função e as atividades da 
vida diária. Existem vários recursos terapêuticos para a lombalgia. Dentre estes, destaca-se a 
cinesioterapia. Ainda, a argila terapêutica como recurso natural pode ser um fator associado para 
melhor a questão da dor nestes pacientes. 
 
Objetivo 
Verificar os efeitos da geoterapia associada à cinesioterapia versus cinesioterapia em pacientes com 
lombalgia crônica inespecífica em relação à dor. 
 
Metodologia 
Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, randomizado e simples-cego no qual participaram 16 
indivíduos adultos de ambos os sexos com diagnóstico de lombalgia crônica inespecífica com a Escala 
Visual Analógica &#8805; 4 e com duração com tempo de &#8805; 12 semanas (EVA). O estudo foi 
realizado nas dependências da Policlínica Universitária. O recrutamento dos sujeitos da pesquisa foi 
feito por meio de contato direto com as Unidades Básicas de Saúde da região do Capão Redondo. A 
análise dos dados será feita em pacote estatístico InStat3.  As comparações entre os grupos antes da 
intervenção serão feitas através do teste t não pareado. As comparações dentro de cada grupo após as 
intervenções foram feitas pelo teste t parado e o efeito da intervenção pelo teste t não pareado.  Em 
todos os casos, o nível descritivo &#945; estabelecido será de 5% (&#945; < 0,05).Participaram 7 
indivíduos no grupo cinesioterapia (GC) e a média de idade foi de 55,14±10,5 anos e 9 no grupo de 
Cinesioterapia associado a geoterapia (GCG) que teve média de idade de 55,28±11,9. 
 
Resultado 
Ambos os grupos tiveram redução significante na intensidade da dor. O GC passou de 5,82 ± 2 cm para 
2,74±2.0 ( p=0,009) e o GCG passou de 5,7±2,4 cm para 3,54±2,8 cm ( p=0,007). Ao comparar os 
grupos, não foi observado diferença entre eles ( p=0,98). 
 
Conclusão 
Ambos os tipos de intervenção foram benéficos para a melhora da intensidade da dor, sem 
superioridade de um sobre o outro. 
 
Palavras-chave: Lombalgia,cinesioterapia e geoterapia 
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 A INVESTIGAÇÃO E JOGOS COMO FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA O 
ENSINO DA ESTATÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II COM ÊNFASE NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS 
Cirlene Percio Neves Cardoso, Aparecida Lúcio Do Nascimento, Dayane Gomes; Profa.Dra.Maria Carolina 

C.C.Carneiro 
Email: cpercio@hotmail.com 

Introdução 
É cada vez mais frequente a necessidade de se compreender as informações veiculadas, 
especialmente pelos meios de comunicação. Os cidadãos recebem informações estatísticas em seu 
cotidiano e muitas acabam influenciando suas decisões. Contudo, essas informações podem ser mal 
interpretadas pelo cidadão comum por não possuir conhecimentos básicos de Estatística. O aluno atual, 
assim como todos os cidadãos resistem fortemente em uma tentativa desesperadora de fugir da 
matemática, mesmo sabendo que essa tarefa é uma missão impossível, já que convivemos com 
situações em que necessitamos dela constantemente. Na matemática encontramos uma área chamada 
Estatística, ramificação não tão assustadora, pois quem nunca se interessou em saber qual é o aumento 
da inflação a cada mês ou qual é a média do salário de uma determinada profissão, esses são 
exemplos que rodeiam o nosso cotidiano a todo o momento. Nesse sentido, ao longo dos anos os 
conceitos básicos da Estatística e Probabilidade foram incluídos no currículo da Educação Básica, 
através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, possibilitando um grande avanço na formação para a 
cidadania. Recorremos a novas metodologias de ensino como a Investigação matemática e a introdução 
do lúdico com o uso de jogos educativos para a construção do conhecimento do educando nos 
conteúdos matemático, que fazem parte do bloco “Tratamento da Informação” em uma Escola Publica 
do Estado de São Paulo com alunos do 9° ano. 
 
Objetivo 
Desenvolver atividades de investigação matemática e o uso de jogos em sala de aula, abordando 
assuntos do cotidiano, contribuindo para a construção do conhecimento do educando, no conteúdo 
matemático que fazem parte do bloco “Tratamento da Informação”, levando os alunos a construção e 
interpretação de gráficos e tabelas, proporcionando-lhes autonomia para pesquisar, analisar, dialogar, 
questionar, tendo como foco trabalhar os dados de forma organizada, com a intenção de conscientizá-
los sobre a necessidade de tal conhecimento matemático para sua vida cotidiana e social. 
 
Metodologia 
Tomando como referência a origem da estatística através da história e seus conceitos matemáticos 
fundamentais. O Trabalho realizado teve caráter exploratório descritivo, cujos procedimentos foram: 
pesquisas bibliográficas, a fim de buscar uma base teórica sobre o tema, bem como no trabalho de 
campo que serviu para levantamento e coleta de dados sobre o processo de ensino e aprendizagem 
trabalhando com a metodologia de Investigação matemática e Intervenção lúdica, utilizando o material 
didático educativo o jogo “Bingo dos setores”. Iniciado processo investigativo para construção dos 
conhecimentos através das atividades propostas, utilizando materiais como: cartaz com dados  da 
coleta de pesquisa, lousa, giz, papel quadriculado ou malha, régua, compasso, transferidor, calculadora,  
lápis preto e lápis de colorir. 
 
Resultado 
Foi possível constatar que o ensino da Estatística contribui de forma significativa para a formação do 
cidadão, não podemos utilizar apenas modelos a serem seguidos e reproduzidos sem significado para 
os alunos, os resultados e trabalhos realizados foram a partir da participação ativa no envolvimento e 
comprometimento do aluno na realização das tarefas propostas na construção e interpretação de 
gráficos e tabelas com a intenção de conscientizá-los sobre a necessidade de tal conhecimento 
matemático para a sua vida cotidiana e social. 
 
Conclusão 
Outros conceitos e construções de novas coletas de dados devem ser explorados a partir de outras 
metodologias na construção de tabelas de frequência e gráficos não apresentados nesse trabalho, que 
devem ser trabalhados com os alunos ainda no Ensino Fundamental, para a sua construção de 
conhecimentos matemáticos, bem como outras ferramentas podem ser exploradas como: a investigação 
do uso de recursos tecnológicos e como utilizá-los para auxiliar e desenvolver habilidades para uma 
aprendizagem significativa e motivadora nas aulas, uma vez que a sociedade hoje é nomeada como a 
sociedade da  era digital,  cuja tecnologia  faz parte do cotidiano,  como um meio indispensável na 
comunicação e no Tratamento da Informação, dentre outros aspectos. 
 
Palavras-chave: Tratamento da Informação: Investigação matemática: Jogos educacionais. 
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OFICINAS: A LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

Alaíne Taoane Silva, Fabio Godinho Pinto, Henrique Guimarães de Santana, Daniela Gomes Soares, Eunice Barros 
Ferreira Bertoso; Ivanildo Gomes do Prado 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
A Matemática desenvolve na criança o raciocínio lógico, a sua capacidade para pensar logicamente e 
resolver situações-problema, estimulando sua criatividade. Sendo útil por permitir o contato permanente 
com formas, grandezas números, medidas, contagens. O jogo não é simplesmente um “passatempo” 
para distrair os alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar 
de extraordinária importância na educação escolar. O jogo é essencial para que o aluno manifeste sua 
criatividade, utilizando suas potencialidades de maneira integral. 
 
Objetivo 
Esse projeto teve como metas: estabelecer parcerias entre o Centro Universitário Adventista e as 
instituições educacionais. Capacitar o estudante para o desenvolvimento de metodologias e materiais 
pedagógicos adequados às práticas pedagógicas, que facilitem as inter-relações teórico-práticas da 
educação. Propiciar aos discentes a apropriação de recursos e estratégias, exercitando postura ética e 
a formação profissional. Favorecer o desenvolvimento de pesquisas e projetos, articulando ensino, 
pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática junto a comunidade. Permitir por meio 
da ludicidade o aprimoramento de conceitos básicos matemáticos. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como 
população de 392 discentes, numa faixa etária de 5 a 14 anos, oriundos de um espaço comunitário de 
um bairro da Zona Sul de São Paulo. Foram realizados 18 oficinas utilizando como ferramentas: jogos, 
pinturas, oficinas, dinâmicas, dramatização, histórias, bingo, roda de conversa, CDs, caça tesouro, 
cantigas de roda, vídeo e músicas.    O Projeto aconteceu no período de férias dos alunos, no mês de 
janeiro e julho. Com duração de uma semana: no período da manhã e da tarde. Todas as atividades 
propostas exigiram uma combinação de competências para serem executadas tanto dos alunos 
(comunidade) como dos alunos (UNASP). 
 
Resultado 
Os alunos perceberam que é bom ser capaz de explicar e justificar seu raciocínio e que saber como 
resolver um problema é tão importante quanto saber a solução. Cada atividade foi apresentada aos 
alunos antes de tudo com uma roda de conversa, onde foram elencados todas as regras que contém em 
cada jogo e/ou brincadeira, sendo estipulados em especial os combinados que juntos foram formulados. 
 
Conclusão 
Observamos que as atividades desenvolvidas foram muito significativas com o apoio e participação da 
comunidade. E algo que foi bem marcante e satisfatório foi a participação dos alunos, professor, 
coordenadora pedagógica e diretora. Quando terminávamos o nosso encontro eles já questionavam 
quando seria a nova etapa e também se havia possibilidade dos discentes da matemática estarem 
participando de encontros de formação de professores para compartilharem a sua experiência com os 
jogos. E ainda solicitaram materiais e alguns alunos doaram. Um dos grandes desafios da Educação é 
reconhecer a maneira particular com que cada criança constrói seu conhecimento. Neste sentido, a 
aprendizagem significativa espera que o aluno seja capaz de estabelecer relações com o conhecimento 
que já possui com novos conteúdos de aprendizagem. Partindo deste princípio, acredita-se que a 
criança aprende quando em contato com desafios significativos, que fazem com que ela coloque em 
ação conhecimentos prévios, relacionando-os com novos conteúdos de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: ludicidade, ensino, matematica 
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“ANAS E MIAS”: UMA ANÁLISE DAS COMUNIDADES VIRTUAIS DE JOVENS 
ANORÉXICAS E BULÍMICAS. 

 
Daniel Coni da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: danielconi12@hotmail.com 

 
Introdução 
Os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos que afetam principalmente jovens e adultos do 
sexo feminino, desencadeando danos psicológicos, sociais e aumento da morbidade e mortalidade 
(CORDAS, 2004). Há vários tipos de transtornos alimentares, sendo os mais comuns a anorexia 
nervosa e a bulimia nervosa. Diversas são as causas relacionadas ao desenvolvimento dos transtornos 
alimentares. Fatores como a predisposição genética, sociocultural e vulnerabilidade biológica e 
psicológica estão envolvidas no processo (LEITE e PEREIRA, 2009).Com o desenvolvimento da 
tecnologia e o advento dos blogs e outras redes sociais, portadores dos típicos transtornos alimentares 
criaram comunidades intituladas "Anas e Mias".   A busca por dicas e troca de experiências impulsionou 
gradativamente a quantidade de novos blogs e acessos. Atualmente uma gama destes espaços é 
encontrada e está disponível facilmente para quem desejar acessar. Diante dos fatos expostos, este 
estudo faz uma análise das comunidades virtuais de “Anas e Mias” com o intuito de ressaltar a 
importância do conhecimento sobre as várias faces dos transtornos alimentares e informar as 
características e hábitos de vida dos portadores dos transtornos. 
 
Objetivo 
O objetivo do presente estudo foi analisar as comunidades virtuais de anoréxicas e bulímicas (Anas e 
Mias) e levantar o conteúdo compartilhado entre as internautas, como dietas, dicas de como ocultar o 
transtorno, campanhas de incentivo, entre outros. 
 
Metodologia 
A pesquisa dos blogs foi realizada através do site de busca Google, utilizando o termo "Blogs Anas e 
Mias”. O trabalho foi iniciado em junho de 2014 e prolongou-se até setembro do mesmo ano. 
A busca apresentou uma gama de resultados, aproximadamente 19.600, porém apenas vinte e um 
blogs foram selecionados para análise, pois estes para os autores apresentavam materiais mais densos 
e impactantes. Outro critério utilizado foi referente às datas de publicação, dando atenção aos blogs 
com postagens recentes. 
 
Resultado 
Na análise dos 21 blogs, verificou-se que a linguagem é de fácil compreensão, com gírias e muitas 
imagens, afinal a maioria dos participantes são adolescentes e jovens. Os verdadeiros nomes não são 
revelados, por esse motivo são utilizados abreviaturas e apelidos que remetem à condição de morte, 
delicadeza e a presença do transtorno (este visto pelas jovens como um estilo de vida). As cores e o 
design presente nos blogs têm características em comum e segundo a análise psicológica, estão 
totalmente relacionados ao tema abordado. Expressões intituladas como "LF" (Low Food) e "NF" (No 
Food) são as mais utilizadas nas comunicações. O período "LF" é caracterizado pela restrição na 
quantidade de calorias diárias, entre 70 a 800 kcal/dia, e o período "NF" é considerado ainda mais 
radical, pois é proibido todo e qualquer tipo de alimento, com exceção de bebidas não calóricas como a 
água, durante dias ou semanas.  Diversas dicas são compartilhadas entre as internautas, a maioria 
delas ensina maneiras discretas para provocar vômito, ingerir medicamentos sem prescrição médica, 
descartar refeições sem que a família perceba e praticar excessiva atividade física. A pirâmide alimentar 
convencional não vigora para as "Anas e Mias".  Os alimentos importantes para o bom desenvolvimento 
físico e mental são substituídos por balas sem açúcar, refrigerantes light, café e chás (alimentos com 
baixo valor calórico) a fim de inibir a fome e fazer com que a perda de peso seja rápida. O topo da 
pirâmide, que deveria ser ocupado por doces e alimentos gordurosos, é substituído por comida, ou seja, 
o mínimo que deve ser ingerido, conforme a pirâmide alimentar desenvolvida por elas.                                                                                           
A maioria das internautas demonstra grande aflição em ganhar uma grama sequer. Segundo elas, 
pessoas obesas passam despercebidas e ignoradas perante a sociedade, ao contrário de pessoas 
magras que são elegantes e não tem dificuldade em comprar roupas. Para "Anas e Mias" as modelos 
esqueléticas são exemplo de perfeição e inspiração.  O "corpo perfeito" está muitas vezes longe de ser 
conquistado. Ao passar longos períodos sem alimentar-se corretamente, muitas vêem diante do espelho 
uma imagem distorcida do real. Isoladas em seus mundos, as garotas encontram-se cada vez mais 
afastadas de todos a sua volta, mergulham em um profundo e amargo desespero, encontrando na 
internet a única forma de expor os seus sentimentos e anseios. 
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Conclusão 
Conclui-se que as comunidades virtuais de “Anas e Mias” devem ser analisadas de uma forma integra, 
considerando os diversos fatores envolvidos.  Além da questão nutricional, os transtornos alimentares 
envolvem aspectos sociais e psicológicos, nos quais a família, a mídia e a sociedade em geral 
contribuem com um significativo impacto. Com a facilidade e a liberdade de acesso, as correntes virtuais 
podem exercer função de ferramenta para identificar o comportamento das vítimas de tais transtornos. 
Assim como qualquer outra doença, esses sérios distúrbios necessitam de tratamento profissional, 
sendo essencial a ajuda e a orientação de profissionais capacitados, família e amigos. 
 
Palavras-chave: Transtornos Alimentares, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Internet. 
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ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 
PARTICIPANTES DO ESTUDO ADVENTO 

 
Giselle Coraddi Matco; Marcia Cristina Teixeira Martins 

 
Email: marciactm@yahoo.com.br 

 
Introdução 
Muitos estudos científicos têm abordado a dieta vegetariana 
 
Objetivo 
Apresentar a lista de alimentos consumidos por uma população Adventista do Sétimo Dia do estado de 
São Paulo participante do Estudo ADVENTO e exposta a variados padrões dietéticos vegetarianos. 
 
Metodologia 
O Estudo ADVENTO foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo com Parecer número 110.144. Foi entrevistada uma amostra de 50 
participantes ASD estratificada de acordo com o padrão dietético vegetariano (vegetarianos estritos, 
ovolactovegetarianos e não vegetarianos), o gênero, a idade (35 a 54 anos e 55 a 74 anos) e a 
escolaridade (fundamental, médio e superior). Entrevistadores treinados administraram recordatórios de 
24 horas (metade referente a um dia de semana e metade referente ao final de semana) empregando 
protocolo específico com álbum de fotos de utensílios para auxiliar nas quantificações em medidas 
caseiras. As frequências dos itens alimentares foram determinadas e estes foram comparados aos itens 
alimentares presentes versão curta do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) do Estudo 
Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) previamente validado 
 
Resultado 
Foram relatados 132 itens alimentares (alimentos e preparações), dentre os quais os dez mais referidos 
foram alimentos de origem vegetal na seguinte ordem decrescente: verduras folhosas, arroz, castanhas 
e oleaginosas, banana, feijão, tomate, pães integrais, sucos naturais, cereais (aveia, granola, farelos e 
outros) e azeite de oliva. Itens diferenciais dos encontrados na versão curta do QFA-ELSA, com 
frequência superior a 10% foram: sementes (linhaça, gergelim, abóbora e girassol), pepino, limão, azeite 
de oliva, azeitona, substitutos culinários da carne para vegetarianos (bife, almôndega, salsicha e 
hambúrguer vegetarianos, bife de glúten caseiro), mel, frutas secas (uva passa, banana passa, ameixa, 
damasco e tâmara), tortas e assados. 
 
Conclusão 
Adventistas do Sétimo Dia tendem a consumir alguns itens alimentares distintos daqueles 
frequentemente consumidos pela população brasileira. Por esta razão a avaliação da sua dieta requer o 
desenvolvimento de instrumentos adaptados desta população. 
 
Palavras-chave: Avaliação do consumo alimentar e Padrão dietético vegetariano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVI ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 125 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM NUTRIÇÃO POLICLÍNICA/UNASP 
 

Lilliane Nogueira Sambrana; Lilliane Nogueira Sambrana 
 

Email: lilisambran@yahoo.com.br 
 

Introdução 
A ausência de um trabalho educativo, somado a hábitos e tabus alimentares, tendo por base 
informações distorcidas pelos mais variados interesses, levam o indivíduo a um desequilíbrio nutricional, 
o mesmo acontecendo quando da ingestão excessiva de alguns alimentos, ou ainda a deficiência da 
oferta dos nutrientes, elementos vitais para a saúde humana. No nosso cotidiano, temos relatos dos 
mais variados que fortalecem nossa proposta, nos norteando para desenvolver ações educativas.  A 
procura por orientação alimentar tem crescido significativamente, face ao diagnóstico precoce das 
doenças crônicas e ao reconhecimento da influência da alimentação sobre elas. Também, a 
consideração do sobrepeso e da obesidade como fatores de risco para doenças cardiovasculares, 
hipertensão, diabetes mellitus, osteoartrite, osteoporose entre outros, leva à procura crescente de 
atendimento nutricional. 
 
Objetivo 
O ambulatório de nutrição do curso de nutrição do UNASP tem como meta realizar ações do estado 
nutricional, diagnóstico e planos de tratamento e educação nutricional para os indivíduos encaminhados. 
 
Metodologia 
O público atendido são os indivíduos encaminhados pelas unidades básicas de saúde (UBS), alunos, a 
comunidade entorno, e demais interessados, sendo oferecida a comunidade gratuitamente. O 
ambulatório está em funcionamento desde 2001. O público atendido é desde a fase infantil até a terceira 
idade, com encontros semanais a mensais, os encontros variam de 5 a 6 consultas, podendo se 
estender de acordo com a necessidade individual de cada cliente.  O tratamento referem-se à avaliação 
do estado nutricional dos pacientes, anamnese alimentar, avaliações antropométricas, elaboração e 
cálculos de dietas, elaboração de prescrição dietoterápica, educação alimentar e nutricional para 
pacientes, prescrição de orientações específicas para o paciente de acordo com o diagnóstico 
nutricional e patologias associadas e orientações de alta do tratamento. 
 
Resultado 
A média por ano de indivíduos atendidos são de 150 pessoas, sendo que 100% dos indivíduos 
atendidos relatam através da opinião da alta estarem satisfeitos com as orientações recebidas e com os 
resultados alcançados, relatam a importância do acompanhamento nutricional, pois desta forma 
conseguem alcançar seus objetivos, entender a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. 
Os pacientes submetidos à intervenção nutricional educativa e a estímulos para mudanças no estilo de 
vida, possuíam hábitos alimentares não recomendáveis, sedentários, com excesso de peso. A maioria 
dos indivíduos submetidos à intervenção nutricional educativa e a estímulos para mudanças no estilo de 
vida, possuíam hábitos alimentares errôneos. O acompanhamento nutricional tem mostrado ser eficaz, 
promovendo mudanças nos hábitos alimentares, os quais são observados através dos inquéritos 
alimentares. 
 
Conclusão 
É importante salientar que o atendimento ambulatorial está sendo de grande valia para estimular a 
mudança qualitativa dos hábitos alimentares e reduzir os fatores de risco à saúde, ajudando-o a integrar 
as experiências de criação de estratégias para o enfrentamento dos problemas alimentares na vida 
cotidiana, buscando um estado de harmonia compatível com a saúde. 
 
Palavras-chave: Educação nutricional, hábitos alimentares, nutrição. 
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ATITUDES E PREFERÊNCIAS NO CONSUMO ALIMENTAR DE ESCOLARES NA 
ZONA SUL DE SÃO PAULO/SP 

 
Fernanda Passos Dias, Vanusa Generosa Francisco; Marcia Weber 

 
Email: Fernandapassosdias@hotmail.com 

 
Introdução 
Entre os motivos para o aumento da obesidade infantil no mundo, podem-se citar os fatores 
comportamentais, tais como o estilo de vida sedentário e o excessivo consumo de alimentos com alta 
densidade energética. O tempo dedicado a assistir televisão tem sido considerado um marcador para 
identificar níveis de atividade física e práticas alimentares, observando-se relação inversa entre número 
de horas de televisão com prática de atividade física e escolhas alimentares saudáveis. 
 
Objetivo 
O Objetivo do presente estudo é identificar atitudes de consumo e preferências alimentares, e 
caracterizar o estado nutricional de escolares de escola privada na zona sul de São Paulo/SP. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal com 165 escolares entre 7 e 10 anos, de ambos os gêneros, 
matriculados em uma escola privada localizada na região sul de São Paulo/SP. Foi aplicado um 
questionário validado sobre preferências e consumo alimentar, e hábitos relacionados à televisão. Foi 
realizada coleta de dados de peso e estatura para classificação do estado nutricional. 
 
Resultado 
Os escolares realizavam as 3 principais refeições diárias, seus alimentos preferidos eram principalmente 
massas e sucos industrializados, consumiam frutas e verduras com maior frequência semanal que 
guloseimas, e suas principais fontes de informação sobre alimentação eram pais e professores. A 
maioria deles realizava refeições assistindo televisão e seus pais costumavam comprar os alimentos 
solicitados na maioria das vezes. Entre os que recebiam dinheiro da família, os gastos costumavam ser 
com brinquedos e alimentos. A classificação do estado nutricional evidenciou 26,2% de sobrepeso e 
17,6% de obesidade, totalizando 43,8% de excesso de peso. 
 
Conclusão 
As atitudes relacionadas ao consumo alimentar e à televisão, associadas à elevada prevalência de 
excesso de peso dos escolares, sugere adoção de estratégias educativas envolvendo escola e família, 
com o objetivo de promvoer hábitos mais saudaveis e adequação do estado nutricional das crianças. 
 
Palavras-chave: Comportamento alimentar; Escolares; Estado nutricional; Sobrepeso. 
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DIAGNÓSTICO DO ESTADO NUTRICIONAL E EDUCATIVO EM PARTICIPANTES 
DA HIDROGINÁSTICA EM CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA E PRATICA 

DESPORTIVA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 
Jessica Mendes, Lenice de Andrade Santiago, Romilda Pereira Conceição; Liliane Nogueira Sambrana 

Email: jessicamendes1509@yahoo.com.br 

Introdução 
De um modo geral, a alimentação saudável deve favorecer o deslocamento do consumo de alimentos 
pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis. A educação alimentar tem papel importante em 
relação ao processo de transformações e mudanças, a recuperação e a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, que podem proporcionar conhecimentos necessários à auto tomada de decisão 
de adotar atitudes, hábitos e práticas alimentares sadias e variadas. 
 
Objetivo 
Considerando que o conhecimento possibilita ao indivíduo e a coletividade tomada de decisões sábias, 
este estudo teve como proposta fornecer orientações e promover hábitos alimentares saudáveis, para 
participantes da hidroginástica em Centro de atividade física desportiva de uma instituição privada de 
ensino. 
 
Metodologia 
Trata-se de estudo com a investigação do diagnóstico do estado nutricional com 146 participantes de 5 
grupos de hidroginástica. A realização do diagnóstico do estado nutricional foi feita com todos os 
participantes da hidroginástica, mas o estudo apenas com quem aceitou ser avaliado por meio da 
antropometria no início e final dos encontros. Resultando no número final de 71 participantes do estudo. 
O grupo da hidroginástica é dividido em cinco grupos, com 30 alunos em cada, realizaram-se quatro 
encontros, no quinto encontro foi realizada a oficina culinária com duração de três horas. No primeiro 
encontro realizou as medidas antropométricas este dia foi entregue a cada integrante dos grupos o 
questionário “Como está a sua alimentação?” do Ministério da Saúde para responderem em casa e 
trazerem no próximo encontro. Este questionário é composto de perguntas objetivas sobre a frequência 
e a quantidade de consumo de determinados alimentos e grupos alimentares. No segundo encontro foi 
realizada uma dinâmica dentro da piscina, onde responderiam as seguintes perguntas: O que eu faço 
para me cuidar? O que eu não faço para me cuidar? Em seguida foi realizada uma palestra com o tema: 
Frutas, onde foi mostrada a diferença e atuação das frutas de cor vermelha, cor amarela, cor alaranjada 
e o beneficio das fibras. No terceiro encontro o tema abordado foi “O Meu Prato Saudável”, enfatizando 
as porções alimentares. No quarto encontro foi feito novamente a avaliação antropométrica, os grupos 
receberam orientação quanto ao que devem comer antes e pós atividade física. Ainda neste encontro foi 
abordada a importância de praticarem outras atividades físicas em outros dias da semana e da 
necessidade. No quinto encontro foi realizada a oficina culinária de receitas ricas em fibras, com vagas 
limitadas para apenas 30 alunos da hidroginástica. Sendo realizada no laboratório de técnica e dietética 
da instituição privada de ensino. Com relação ao IMC, a maioria apresentava obesidade (45,07 % da 
amostra); 25,35 % tinham sobrepeso, 26,76 % eram eutróficos e 2,82 estavam com baixo peso.  Em 
relação à circunferência abdominal (CA) 81,7% encontra-se com risco muito elevado de complicações 
metabólicas. 
 
Resultado 
Salientamos que a educação nutricional é uma estratégia importante para o enfrentamento dos 
problemas alimentares e nutricionais do presente momento. Modificar hábitos alimentares é um 
processo difícil que exige força de vontade, autoestima e desejo de melhorar. Os resultados analisados 
entre a primeira e a segunda avaliação, enquanto os participantes encontravam se em intervenção 
nutricional, não apontaram melhora no IMC e na CA. Mostrando que este padrão de mudança de 
hábitos não se consolidou após o término da intervenção em grupo, indicando a necessidade de 
manutenção da educação em saúde.Para modificar a estrutura da dieta de um indivíduo são 
necessários programas  de aconselhamento nutricional gradativo e em longo prazo.Mudanças no estilo 
de vida entre adultos e idosos tendem a ocorrer com maior dificuldade, pois nessa fase da vida os 
indivíduos encontram-se com seus hábitos fortemente arraigados. 
 
Conclusão 
Conclui-se que a educação nutricional é importante para orientação e possíveis alterações no 
comportamento alimentar, e que a oficina culinária foi fundamental para absorção dos conteúdos 
abordados ensinando-as de maneira prática a elaborar pratos saborosos e principalmente saudáveis. 
 
Palavras-chave: Intervenção nutricional, promoção á saúde, educação nutricional. 
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ELABORAÇÃO DO MANUAL DE CONVERSÃO DE MEDIDAS CASEIRAS COM 
ALIMENTOS COMUNS À POPULAÇÃO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

 
Kevin Fortes de Oliveira; Marcia Cristina Teixeira Martins 

 
Email: kevin.fortes@hotmail.com 

 

Introdução 
Estudantes e profissionais da área de nutrição fazem constante uso das informações sobre o peso das 
medidas caseiras de alimentos. Esses dados são importantes para efetivar a análise quantitativa da 
dieta que requer a conversão dessas medidas caseiras na sua quantidade correspondente em gramas, 
possibilitando posterior cálculo nutricional. O padrão dietético vegetariano apresenta suas tendências e 
particularidades. Sua relação com a saúde e doença tem sido alvo de muitos estudos. Dentre os quais o 
Estudo ADVENTO que visa entre outros objetivos, avaliar o risco cardiológico de uma população 
Adventista do Sétimo Dia com diferentes padrões dietéticos, incluindo o vegetariano. Estudos feitos com 
essa população requerem instrumentos adaptados às particularidades do padrão dietético da mesma. 
Assim torna-se necessário o desenvolvimento de tabelas de conversão de medidas caseiras para 
alimentos comumente consumidos por esse grupo. 
 
Objetivo 
O presente trabalho teve como meta adaptar o manual de medidas caseiras do Estudo ELSA (Estudo 
Longitudinal de Saúde do Adulto) para que possa ser utilizado pelo Estudo ADVENTO, assim avaliando 
alimentos consumidos pela população desse estudo. 
 
Metodologia 
A abordagem foi quantitativa, com a utilização de 29 alimentos do reino vegetal, incluindo preparações 
vegetarianas comuns nesta classe. Foram usadas 9 medidas caseiras ao total. As pesagens foram 
realizadas em duplicata para cada alimento, utilizando balança semi analítica. Essas pesagens foram 
feitas em uma Instituição Filantrópica na Zona Sul de São Paulo dentro do Laboratório de Técnica 
Dietética da mesma. 
 
Resultado 
Foram avaliados 29 alimentos para os quais as equivalências entre gramas e medidas caseiras foram 
determinadas: quinoa, amaranto (flocos e farelo), sementes de chia, girassol, gergelim, abóbora, 
linhaça), frutas secas (uva passa, damasco, banana passa, ameixa seca, tâmara) soja em grão, 
proteína de soja texturizada, azeitona, mortadela de frango, linguiça de frango e substitutos culinários da 
carne (medalhão, almôndega vegetariana, hambúrguer de soja, bife e salsicha vegetarianos) e algumas 
frutas e hortaliças frescas (cenoura, quiabo, manga e abacate). 
 
Conclusão 
Os dados produzidos serviram de base para elaboração de um manual de medidas caseiras adaptado 
ao Estudo ADVENTO. 
 
Palavras-chave: Manual de conversão, Medida Caseira, Técnica dietética 
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ESTILO DE VIDA ADVENTISTA E ADESÃO AO VEGETARIANISMO ENTRE 
ALUNOS DO COLÉGIO INTERNO UNASP-SP 

 
Lenice de Andrade Santiago, Bruno Miranda Martinelli; Franciele Nicolao Lenz 

 
Email: lenice.santiago@hotmail.com 

 
Introdução 
São vários os motivos que levam o indivíduo a se tornar vegetariano e estes fatores podem ser 
determinantes para manutenção da adesão à dieta. O UNASP é uma instituição Adventista do Sétimo 
Dia que preconiza uma alimentação sem carne, do tipo ovolactovegetariana.  No Brasil tem crescido o 
número de pessoas que aderem ao vegetarianismo, porém os estudos são escassos. 
 
Objetivo 
Identificar a proporção de alunos do colégio interno UNASP-SP que são vegetarianos e verificar quais 
os fatores que influenciaram na adesão ao vegetarianismo. 
 
Metodologia 
Serão incluídos no presente estudo alunos matriculados em regime de internato no UNASP de ambos 
os sexos. Para a identificação dos indivíduos vegetarianos nas diversas categorias e averiguação dos 
motivos de adesão a dieta vegetariana, será utilizado um questionário formulado. Os dados foram 
analisados com auxilio do pacote Office – Microsoft: Excel. 
 
Resultado 
: Apenas uma pequena parcela (9%) dos alunos residentes do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo consideram-se vegetarianos. Destes, a maioria reportou-se como sendo ovolactovegetariano, em 
ambos os sexos (82% do sexo feminino e 95% do sexo masculino). Dentre as razões para adesão ao 
vegetarianismo, destacam-se motivos religiosos no sexo masculino (35%), e questões 
familiares/amigos, no sexo feminino (38%). Com relação ao conhecimento nutricional, a maioria dos 
entrevistados relatou ter um conhecimento parcial das recomendações nutricionais de porções e 
substitutos da carne; porém os participantes do sexo feminino relatam ter maior conhecimento sobre as 
recomendações nutricionais e, consequentemente, as mesmas julgam-se ter uma dieta mais adequada 
em relação à qualidade da dieta. 
 
Conclusão 
Observa-se que a adesão ao vegetarianismo no UNASP ainda é baixa, e que a influência da dieta 
seguida pela instituição sobre a escolha de ser vegetariano é pequena comparado com a influência que 
exerce outros fatores determinantes para a adesão a dieta vegetariana. 
 
Palavras-chave: Vegetarianos; Classificação da dieta; Conhecimento nutricional. 
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HÁBITOS ALIMENTARES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
 

Raiane Cristina Da Silva Gomes, Ellen Cardoso De Oliveira; Sabrina Daniela Lopes Viana 
 

Email: raianelikethis@gmail.com 

Introdução 
A população brasileira tem passado por modificações no perfil de morbidade e mortalidade desde a 
metade do século XX que podem ser atribuídas a três mudanças sócio demográficas: transição 
demográfica, transição epidemiológica e a transição nutricional (LOPES et.al., 2011).Dentro deste 
contexto, é importante considerar as atuais dimensões da vida do jovem universitário que se defronta 
com novas relações sociais, novo comportamento alimentar e novos compromissos, refletindo assim em 
sua saúde (PAIXÃO, DIAS e PRADO, 2010).Os compromissos da vida cotidiana somado à transição da 
adolescência para a fase adulta incentivam à adesão a dietas com baixo teor nutricional, alto valor 
energético, maior consumo de industrializados e “fast food” e consumo abaixo do recomendado para 
frutas, verduras e legumes (FEITOSA et.al., 2010).Tendo em vista os possíveis riscos de doenças 
crônicas e com o objetivo de entender melhor o que acontece com esses jovens, avaliações do 
consumo alimentar têm sido feitas proporcionando melhores investigações.  (CAVALCANTE, PRIORE e  
FRANCESCHINI, 2004). 
 
Objetivo 
A partir deste contexto, o trabalho teve como objetivo revisar os estudos acerca dos hábitos alimentares 
de estudantes universitários. 
 
Metodologia 
Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual a coleta de dados foi realizada nas bases 
de dados eletrônicas da SciELO  e  LILACS   utilizando as seguintes combinações de palavras chave: 
consumo alimentar e universitários;  hábitos alimentares e universitários; universitários, comportamento 
alimentar; estudantes, consumo alimentar.  Foram selecionados e analisados 21 artigos. 
 
Resultado 
A análise dos trabalhos mostra que os estudantes universitários da área da saúde tenderam a 
subestimar a ingestão energética. Segundo Souza L. B. (2012), o consumo de energia pode ter sido 
subestimado, especialmente, entre as alunas do curso de nutrição, supõe-se que estudantes de nutrição 
tendem a reduzir verdadeiramente seu consumo de itens não saudáveis, o que resultaria eventualmente 
em um consumo energético abaixo das necessidades. Outro fator é a estimativa do consumo alimentar 
e a busca por um corpo magro, sendo muito comum entre as mulheres pertencentes às classes sociais 
mais favorecidas (PETRIBÚ, 2009).O baixo percentual de inadequação de carboidratos mostra uma 
elevação no consumo de alguns alimentos ricos em carboidratos simples, como os biscoitos e 
refrigerantes. Isso pode ser explicado pela falta de tempo de alguns alunos e a praticidade que esses 
alimentos industrializados podem oferecer. O ambiente da refeição é outro fator importante bem como a 
irregularidade de horários dos universitários.Pode-se notar que estudantes universitários na área da 
saúde, ainda apresentam um índice alto no consumo de açúcar, gorduras e refinados. Franca (2008) 
verificou que entre estudantes ingressantes e concluintes do curso não houve diferenças significativas 
no consumo alimentar.De modo geral, entre os demais universitários é notório o hábito de omitir 
refeições, principalmente a refeição do desjejum. Os estudos apontam que há a presença de estudantes 
que realizam apenas as três refeições consideradas como principais e ainda de maneira incompleta. 
Quaioti (1999) afirma em seu estudo realizado com alunos da área da saúde, que estes costumam 
substituir refeições por lanches sendo possível notar a perda do hábito de jantar o típico “arroz e feijão” 
(ALVES e BOOG, 2007).Em relação à ingestão de frutas por estudantes universitários de diversos 
cursos foi observado que os alunos não fazem o consumo adequado para este grupo de alimentos. 
Estudando uma população de estudantes de nutrição, Cansian (2012) identificou que menos da metade 
realizava o consumo de zero a uma porção de folhosos cozidos e hortaliças não folhosas cozidas e/ou 
cruas semanalmente. E o consumo de três a quatro porções de frutas diariamente ou semanalmente foi 
alcançado por apenas 14,05% da população total estudada, resultado preocupante quando se trata de 
futuros promotores da saúde.Segundo Santos (2002), é notório o consumo de produtos vitamínicos por 
estudantes universitários, as principais razões mencionadas são: a garantia da saúde; compensação de 
deficiências alimentares e prevenção de doenças; tendo maior proporção de consumidores regulares, os 
universitários da área de humanas e praticantes de exercícios físicos. 
 
Conclusão 
A análise dos trabalhos mostra que os estudantes universitários da área da saúde tenderam a 
subestimar a ingestão energética. Segundo Souza L. B. (2012), o consumo de energia pode ter sido 
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subestimado, especialmente, entre as alunas do curso de nutrição, supõe-se que estudantes de nutrição 
tendem a reduzir verdadeiramente seu consumo de itens não saudáveis, o que resultaria eventualmente 
em um consumo energético abaixo das necessidades. Outro fator é a estimativa do consumo alimentar 
e a busca por um corpo magro, sendo muito comum entre as mulheres pertencentes às classes sociais 
mais favorecidas (PETRIBÚ, 2009).O baixo percentual de inadequação de carboidratos mostra uma 
elevação no consumo de alguns alimentos ricos em carboidratos simples, como os biscoitos e 
refrigerantes. Isso pode ser explicado pela falta de tempo de alguns alunos e a praticidade que esses 
alimentos industrializados podem oferecer. O ambiente da refeição é outro fator importante bem como a 
irregularidade de horários dos universitários.Pode-se notar que estudantes universitários na área da 
saúde, ainda apresentam um índice alto no consumo de açúcar, gorduras e refinados. Franca (2008) 
verificou que entre estudantes ingressantes e concluintes do curso não houve diferenças significativas 
no consumo alimentar.De modo geral, entre os demais universitários é notório o hábito de omitir 
refeições, principalmente a refeição do desjejum. Os estudos apontam que há a presença de estudantes 
que realizam apenas as três refeições consideradas como principais e ainda de maneira incompleta. 
Quaioti (1999) afirma em seu estudo realizado com alunos da área da saúde, que estes costumam 
substituir refeições por lanches sendo possível notar a perda do hábito de jantar o típico “arroz e feijão” 
(ALVES e BOOG, 2007).Em relação à ingestão de frutas por estudantes universitários de diversos 
cursos foi observado que os alunos não fazem o consumo adequado para este grupo de alimentos. 
Estudando uma população de estudantes de nutrição, Cansian (2012) identificou que menos da metade 
realizava o consumo de zero a uma porção de folhosos cozidos e hortaliças não folhosas cozidas e/ou 
cruas semanalmente. E o consumo de três a quatro porções de frutas diariamente ou semanalmente foi 
alcançado por apenas 14,05% da população total estudada, resultado preocupante quando se trata de 
futuros promotores da saúde.Segundo Santos (2002), é notório o consumo de produtos vitamínicos por 
estudantes universitários, as principais razões mencionadas são: a garantia da saúde; compensação de 
deficiências alimentares e prevenção de doenças; tendo maior proporção de consumidores regulares, os 
universitários da área de humanas e praticantes de exercícios físicos. 
 
Palavras-chave: Hábitos; Alimentares; Universitários. 
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INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM GRUPO DE CAMINHADA DO CENTRO DE 
ATIVIDADES FÍSICAS E PRATICAS DESPORTIVAS DE UMA INSTITUIÇÃO 

PRIVADA DE ENSINO 
 

Victor Alexandre Ferreira Tarini, Eduardo Alves da Silva, Liliane Nogueira Sambrana; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
Email: victor.tarini@gmail.com 

 
Introdução 
Nos últimos anos a incidência de sobrepeso e obesidade na população tem crescido exponencialmente. 
Isso se deve entre outras coisas, a maus hábitos alimentares (consumo de fast-food, frituras, doces, 
refrigerantes, etc) e ao sedentarismo. Sem discutir os motivos pelos quais as pessoas adotam tal estilo 
de vida, nota-se que a maioria não o faz com pleno conhecimento das consequências à saúde. A 
proposta de unir a prática de atividade física já desenvolvida pelo “grupo da caminhada” com palestras 
de orientação nutricional, boas práticas alimentares e técnicas dietéticas, revela-se como uma inciativa 
promissora no combate ao sedentarismo, obesidade e co-morbidades. 
 
Objetivo 
O presente estudo tem por objetivo realizar uma intervenção nutricional por meio de palestras sobre 
boas práticas alimentares e uma oficina culinária junto ao Grupo da Caminhada em Centro de atividade 
física desportiva de uma instituição privada de ensino. Afim de que se possa promover uma melhora no 
estilo de vida por meio de escolhas alimentares conscientes. 
 
Metodologia 
Participaram da pesquisa 40 indivíduos, foram elaboradas quatro intervenções com a seguinte temática: 
Diferenças entre alimentos light e diet; como entender o rótulo dos alimentos industrializados; 
importância das fibras alimentares versus constipação e porções dos alimentos do guia alimentar. Para 
a elaboração das palestras foram pesquisados estudos (revisões sistemáticas e ou Meta-análises) em 
bases de dados (Pubmed, Medline e cielo) por meio de palavras-chave (diet foods, light foods, 
rotulagem, legislação, fibras e constipação intestinal e o guia alimentar para população brasileira). No 
início de cada apresentação foram efetuadas medidas de peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 
No final das semanas de palestras foi realizada a oficina culinária aplicando receitas comuns ao 
brasileiro, porém com redução do teor de gorduras totais. 
 
Resultado 
Verificou-se que 77% dos participantes estavam com excesso de peso. Devido à inadequação das 
práticas alimentares, devem ser adotadas estratégias educativas que enfatizem os benefícios da adoção 
de uma dieta equilibrada, desta forma proporciona ao indivíduo o aprendizado de hábitos alimentares  
saudáveis. Observou-se que a intervenção nutricional foi importante para promover o conhecimento dos 
indivíduos quanto a escolhas dos alimentos, pois não tinham a percepção do quanto estavam ingerindo 
e o que aquele alimento poderia acarretar à sua saúde, após cada palestra puderam observara 
importância da alimentação equilibrada no contexto qualitativo e quantitativo, o ato culinário é uma 
prática de integração social, que valoriza o aspecto simbólico da alimentação e relaciona o preparo do 
próprio alimento como uma atitude direcionada para a saúde e para a educação alimentar. 
 
Conclusão 
A intervenção por meio de palestras juntamente com a oficina culinária promoveram melhora no nível de 
compreensão acerca dos potenciais riscos à saúde causados pela ingestão desequilibrada e excessiva 
de alimentos. Modelos de intervenção semelhantes a estes podem promover um estilo de vida saudável 
se aplicados em centros de atendimento à população com as UBS e postos de saúde. 
 
Palavras-chave: intervenção, alimentos, educação alimentar 
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PADRONIZAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ARTESANAIS PARA USO DOMICILIAR 
NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Nyvian Alexandre Kutz, Vanilda Amaral de Souza Bonfim, Ariane Lopes Assis; Marcia Maria Hernandes de Abreu 

de Oliveira Salgueiro 
 

Email: ny_adv@hotmail.com 
 

Introdução 
A nutrição enteral consiste na administração de nutrientes através do trato gastrintestinal, com auxílio de 
sonda ou ostomia. As dietas enterais artesanais são preparadas à base de alimentos in natura, 
suplementos nutricionais, e/ou módulos de nutrientes, em cozinha doméstica ou hospitalar. Dietas 
enterais industrializadas apresentam vantagens em relação às fórmulas artesanais, especialmente 
quanto ao fornecimento adequado de micronutrientes e ao controle microbiológico. No entanto, o custo 
dessas dietas é elevado, impossibilitando o acesso a muitas famílias, principalmente aquelas atendidas 
pela rede pública. Dessa forma, dietas enterais artesanais seriam uma opção de baixo custo e 
nutricionalmente adequadas, atendendo o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional adotado 
atualmente no Brasil, onde para conseguir segurança alimentar e nutricional faz-se necessário a 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 
ambientalmente sustentáveis (Brasil, 2004). 
 
Objetivo 
Padronizar dietas enterais artesanais e comparar tais dietas em relação ao valor energético, densidade 
energética, macronutrientes e custo, a fim de serem utilizadas por pacientes com nutrição enteral 
domiciliar assistidos pelo Programa Saúde da Família (PSF) administrado pelo Centro Universitário 
Adventista de São Paulo (UNASP). 
 
Metodologia 
Estudo experimental do tipo explicativo, que veio atender a necessidade de pacientes de baixa renda 
em nutrição enteral domiciliar por meio de uma solicitação da gerência do PSF-UNASP. Foram 
desenvolvidas quatorze receitas, divididas em sucos, mingaus e caldos. Para a formulação das dietas 
foram utilizadas receitas do Manual de Dietoterapia e Avaliação Nutricional. As compras foram 
realizadas em supermercados da região estudada, com o intuito de encontrar preços semelhantes aos 
que a população encontrará. Em laboratório de técnica dietética, os alimentos foram higienizados, 
picados, medidos/pesados e separados por preparação. As dietas foram liquidificadas e/ou peneiradas. 
Os caldos de carne, frango e feijão foram encaminhados para análise no Laboratório de Bromatologia e 
Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal de São Paulo. As receitas foram organizadas em 
fichas técnicas contendo as informações dos ingredientes medidas, modo de preparo e custo. Para 
cálculo do valor nutritivo foi utilizada a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Em sequência 
foram padronizadas três dietas considerando o volume diário e por refeição administrada, acrescido ou 
não de fórmula enteral polimérica em pó, energia, densidade energética, distribuição de macronutrientes 
e custo diário. A partir das variáveis dietéticas: energia, densidade energética e macronutrientes; 
aplicou-se análise de variância entre as três dietas. O teste de Bonferroni foi adotado quando detectado 
significância estatística. Os testes foram realizados pelo software GraphPad Prism 6, com nível de 
significância de 5%. 
 
Resultado 
A Dieta 1 (D1) foi padronizada em 2000 ml ao dia com dois sucos e dois mingaus de 250 ml, dois caldos 
de 400 ml e dois sucos de 100 ml acompanhando as refeições principais (almoço e jantar). A fórmula 
enteral polimérica em pó foi acrescentada aos sucos e mingaus, sendo um total de 120 g. A Dieta 2 (D2) 
foi padronizada em 2200 ml ao dia com dois sucos e dois mingaus de 300 ml, dois caldos de 400 ml e 
dois sucos de 100 ml acompanhando as refeições principais (almoço e jantar). A fórmula enteral 
polimérica em pó foi acrescentada aos sucos e mingaus, sendo um total de 140 g. A Dieta 3 (D3) foi 
padronizada em 2200 ml ao dia com dois sucos e dois mingaus de 300 ml, dois caldos de 400 ml e dois 
sucos de 100 ml acompanhando as refeições principais (almoço e jantar). Esta dieta não foi acrescida 
de fórmula enteral polimérica em pó. Quanto a energia, verificou-se 1886,34 kcal, 2076,12 kcal e 
1556,18 kcal, respectivamente. Observou-se densidade energética de 0,94 kcal/ml nas D1 e D2 e 0,70 
kcal/ml na D3. Em relação a distribuição de macronutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos, as dietas 
apresentaram, respectivamente: 21,94%, 32,96% e 45,10%; 21,39%, 31,28% e 47,33%; 17,75%, 
39,76% e 42,49%. O custo diário das dietas ficou em R$25,92, R$30,25 e R$16,35, respectivamente. 
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Entre a D1 e a D3 e entre a D2 e a D3 houve diferenças estatisticamente significantes nas variáveis: 
energia, densidade energética, proteínas e carboidratos. Não houve diferenças significantes entre a D1 
e a D2 nas variáveis analisadas. As dietas elaboradas neste estudo apresentam custo oito vezes menor 
que o custo médio de dietas industrializadas. A D1 representa 11,88% do custo médio total para seu 
equivalente industrializado (R$218,04) e a D2 representa 12,32% do custo médio total para seu 
equivalente industrializado (R$245,51). Embora a D3 não tenha apresentado diferença estatisticamente 
significante na  variável custo em relação às outras dietas, deve-se destacar que a situação econômica 
da população estudada aponta para uma diferença real, que pode ser melhor observada com uma 
projeção mensal dos custos das dietas. A soma do custo mensal com a D2 resulta em um gasto de 
R$907,50 enquanto que o custo mensal com a D3 resulta em um gasto visivelmente menor, de 
R$490,50. 
 
Conclusão 
Foram padronizadas três dietas enterais artesanais. As duas dietas acrescidas de fórmula enteral 
polimérica em pó (D1 e D2) apresentaram melhor densidade energética e distribuição de 
macronutrientes, enquanto que a dieta sem acréscimo de fórmula enteral polimérica em pó (D3) 
apresentou distribuição débil em macronutrientes. Com relação ao custo, a análise demonstra que as 
dietas acrescidas de fórmula enteral polimérica em pó (D1 e D2) não apresentaram maior custo que a 
dieta preparada somente com alimentos (D3). 
 
Palavras-chave: Dieta enteral artesanal, Nutrição enteral domiciliar, Análise de alimentos 
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PERFIL DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIET E LIGHT ENTRE ADOLESCENTES 
DE ESCOLAS PÚBLICA E PRIVADA NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Daiane Pires da Silva Santos, Maria Luisa de Jesus Barbosa, Janine Vitorasse Delboni; Márcia Lopes Weber 

 
Email: daianepiressilva@outlook.com 

 

Introdução 
O consumo de alimentos diet e light tem crescido muito nos últimos anos e vêm cada vez mais 
ganhando espaço na mesa do consumidor.A população tem demonstrado falta de conhecimento com 
relação à utilização destes produtos. Entre indivíduos adultos, a procura está relacionada à manutenção 
de uma boa saúde,já os mais jovens procuram estes produtos por preocuparem-se com a aparência 
corporal. Na adolescência, essa preocupação parece ser maior devido às mudanças que ocorrem no 
corpo do adolescente, em decorrência do processo de crescimento e desenvolvimento. Na busca pelo 
ideal de beleza os adolescentes muitas vezes utilizam estes produtos de forma inadequada 
 
Objetivo 
O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil de consumo de alimentos diet e light por 
adolescentes de escolas pública e privada, bem como analisar a frequência com que os mesmos 
consomem estes alimentos. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo do tipo transversal com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado em uma 
escola pública e uma escola privada na Zona Sul de São Paulo, ambas localizada no bairro Capão 
Redondo. A amostra foi definida por conveniência tanto para a escola pública como para 
privada.Participaram do estudo 284 adolescentes, sendo 210 da escola pública e 74 da escola privada, 
de ambos os sexos, com faixa etária entre 13 a 18 anos, que cursavam entre o 6° e 9°do Ensino 
Fundamental e do 1° ao 3 ° ano do Ensino Médio.Para a realização da coleta aplicou-se um 
questionário com perguntas objetivas, de acordo com o desenvolvido por Santos e Miquelanti (2009), 
devidamente adaptado para realidade da população e os objetivos deste estudo. 
 
Resultado 
As meninas da escola privada apresentaram consumo estatisticamente significante superior ao das 
meninas da escola pública, tanto para alimentos diet como para light.Estudo desenvolvido por Santos e 
Miquelanti (2009), com 155 adolescentes, de 14 a 16 anos, de duas escolas privadas e duas públicas, 
também mostrou que o consumo de alimentos diet e light foi maior entre os adolescentes da escola 
privada, embora o estudo não mencione em qual sexo da escola privada deu-se o maior consumo. 
Quanto ao conceito, à maioria dos adolescentes de ambos os sexos, da escola pública e privada 
responderam corretamente, mas quando perguntado a eles sobre as diferenças, a maioria disse que 
diet e light eram o mesmo tipo de alimento.O mesmo foi observado em estudo de Branco et al (2005), 
onde 38% e 33% dos adolescentes identificaram corretamente os conceitos de alimentos diet e light, 
respectivamente. Outra pesquisa, desenvolvida, por Tebaldi e Carvalho (2006), avaliando 87 
adolescentes em um Colégio Estadual do Município de Corbélia- PR, observou que a respeito do 
significado de alimentos diet, 12% de meninas e 51,3% de meninos responderam corretamente. Em 
relação aos alimentos light 28% das meninas e 48,9% dos meninos conceituaram corretamente. Os 
resultados obtidos por Meira et al (2010) corroboram os do presente estudo, quando afirma em seu 
estudo que tanto o sexo masculino quanto feminino consomem produtos diet e light, mas desconhecem 
a diferença sobre os produtos. Sousa (2005) em seu estudo com 139 consumidores de supermercados 
de Fortaleza- CE, afirmou que é importante que exista mais informação e orientação sobre esses 
produtos para que os consumidores não consumam de maneira inadequada, prejudicando sua saúde. 
Entre as meninas da escola privada, o principal motivo para o consumo de diet e light era por 
considerarem que faziam bem a saúde. Entre as meninas da escola pública, o maior consumo era 
porque estes alimentos “não engordam”. Já os meninos da escola pública e privada disseram em sua 
maioria consumir por fazer bem à saúde. Resultados semelhantes foram encontrados por Santos e 
Miquelanti (2009), onde a maioria dos adolescentes (50,6%),relatou consumir este tipo de alimento por 
acreditarem que fazem bem á saúde. Outros 41,8% disseram consumi-los porque não engordam. Em 
estudo de Meira et al (2010)com adolescentes de 10 a 16 anos, em uma escola privada de João 
Pessoa-PB, as meninas disseram escolher esses produtos para emagrecer, e os meninos por 
considerarem que são saudáveis. Oliveira et al. (2005), constatou que a maior motivação para a compra 
desses produtos é a preocupação com a saúde. Outros estudos similares (SOUSA, 2005; HARA, 2003) 
mostraram que os principais responsáveis pela aquisição de produtos diet e light são os cuidados com a 
saúde e beleza. 
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Conclusão 
Observou-se por meio deste estudo que as meninas da escola privada consomem mais alimentos diet e 
light em relação às meninas da escola pública. Comparando os sexos verificou-se que os meninos na 
escola pública consomem mais alimentos diet e light em relação às meninas. Já na escola privada as 
meninas apresentaram consumo superior quando comparado com os meninos. Porém percebe-se que 
os adolescentes não sabem diferenciar bem o conceito destes alimentos. 
Dessa forma, faz-se necessário desenvolver projetos educativos nas escolas para esclarecer aos 
adolescentes a finalidade do consumo destes alimentos, enfatizando a importância de uma alimentação 
equilibrada. 
 
Palavras-chave: Consumo de alimentos; Adolescentes; Diet; Light 
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PROJETO “PÃO DA VIDA”: UMA PROPOSTA DE AÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

 
Fabio Martinez Dias; Marcia Cristina Teixeira Martins 

 
Email: fabio.martinez.dias.18@bol.com.br 

 
Introdução 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a religião e a espiritualidade constituem parceiros 
importantes que contribuem para a qualidade de vida. Nesse contexto, o ser humano deve ser 
considerado em suas dimensões física, mental, social e espiritual 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi apresentar e descrever as atividades sociais e de cunho espiritual de um 
projeto de extensão universitária “Pão da Vida” que numa iniciativa “piloto” fornece lanche e estudo 
bíblico para um grupo de universitários de uma instituição de ensino superior da zona sul de São Paulo. 
 
Metodologia 
Trata-se de um trabalho descritivo. Graduandos do curso de Nutrição, professores de Ensino Religioso e 
do curso de Nutrição elaboram estudos baseados em temas bíblicos e participam de reunião semanal 
com um grupo de universitários de outros cursos da mesma instituição. Estudantes universitários foram 
convidados a participar do projeto e realizaram a sua inscrição por iniciativa própria. O projeto é 
realizado em doze encontros semanais, nos quais o estudo da bíblia é precedido por um lanche que 
oportuniza a sociabilização do grupo. O tema gira em torno da figura de Cristo e suas representações ao 
longo da bíblia. Cada encontro obedece a seguinte sequência: (1) introdução do tema, (2) localização e 
apresentação de textos bíblicos sobre o tema, (3) conclusão e aplicações práticas para a vida cotidiana, 
(4) pedidos de oração e (5) oração final. Na metade da vigência do projeto os participantes foram 
questionados sobre: a qualidade global da sociabilização e do estudo bíblico, além da adequação do 
horário e local de realização da reunião. 
 
Resultado 
Inscreveram-se no projeto 23 universitários dos cursos de Educação Física, Administração, Ciências 
Biológicas, Matemática, Pedagogia e Ciência da Computação. Destes, 9 eram Adventistas do Sétimo 
Dia, 5 católicos, 3 evangélicos, 3 não reportaram afiliação religiosa e um se autodescreveu como 
“cristão”. A motivação declarada no ato de inscrição foi predominantemente o interesse por “conhecer 
mais sobre Deus e a bíblia”. Nas 06 primeiras reuniões participaram entre 7 e 11 universitários. Como 
resultado da avaliação parcial do projeto os participantes reportaram que os temas abordados são de 
fácil compreensão, melhora a visão sobre Deus, além de serem importantes para esclarecer dúvidas 
sobre a bíblia. Quanto à sociabilização, os participantes relataram que o projeto oportuniza conhecer 
novas pessoas e de outros cursos. O horário foi considerado adequado e conveniente pelo grupo, 
enquanto que o local recebeu críticas devido à interferência de ruídos externos, prejudicando o 
andamento da reunião. Como sugestão, os participantes sugeriram um tempo maior para a reunião de 
estudo da bíblia. Quando questionados sobre o impacto (positivo ou negativo) do projeto em sua vida, 
os participantes relataram que o mesmo: (1) estimula à reflexão sobre Deus e questões importantes da 
vida, (2) desenvolve o gosto pela leitura da bíblia e (3) fortalece a espiritualidade. Nenhum participante 
relatou impacto negativo. Adicionalmente, o grupo de organizadores observou a necessidade de 
desenvolver estratégias para oportunizar melhor sociabilização entre os participantes 
 
Conclusão 
Os resultados parciais permitem concluir que projeto parece apresentar benefícios sociais e de 
fortalecimento da espiritualidade tanto para grupo envolvido com a sua organização, quanto para os 
universitários participantes. Infere-se, portanto que o projeto contribui com a melhora da qualidade de 
vida dos envolvidos com o mesmo. 
 
Palavras-chave: espiritualidade, ensino superior, religiosidade, qualidade de vida. 
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PROJETO “PÃO DA VIDA”: UMA PROPOSTA DE TÉCNICA DIETÉTICA 
INTEGRADA A AÇÃO SOCIAL 

 
Glaucia Landvoigt; Marcia Cristina Teixeira Martins 

 
Email: marciactm@yahoo.com.br 

 
Introdução 
O mais recente guia alimentar para a população brasileira recomenda priorizar o consumo de alimentos 
predominantemente de origem vegetal - e não produtos derivados de alimentos - como base da 
alimentação, limitando o uso de produtos prontos para consumo. Para atender a essa orientação, 
nutricionistas devem atuar no desenvolvimento e avaliação de preparações culinárias que possam ser 
oferecidas à comunidade 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi apresentar e descrever as atividades de técnica dietética do projeto de 
extensão universitária “Pão da Vida” que numa iniciativa “piloto” fornece lanche para um grupo de 
universitários de uma instituição de ensino superior da zona sul de São Paulo. 
 
Metodologia 
Trata-se de um trabalho descritivo. Graduandos do curso de Nutrição, orientados e supervisionados por 
duas professoras, desenvolvem no laboratório de técnica dietética preparações culinárias que seguem 
as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. O lanche é composto por 
pão integral combinado com patê formulado com ingredientes frescos e de origem vegetal, bolo ou 
rosca doce integral e uma bebida (suco natural ou chá). As receitas são preparadas de acordo com as 
boas práticas de manipulação de alimentos e oferecidas no mesmo dia a um grupo de universitários 
(entre 7 e 11 participantes) da instituição que participam de uma reunião semanal de sociabilização e 
estudo bíblico. Fichas técnicas são elaboradas para cada preparação. Análise de aceitação sensorial é 
realizada, além da avaliação periódica da qualidade global do lanche e do atendimento da equipe de 
nutrição. 
 
Resultado 
O tempo gasto pelos alunos para preparo do lanche tem sido 4 horas.  Até o momento, a maior parte 
das preparações tem sido avaliada com nota 4 ou 5, que corresponde a “gostei” e “gostei muitíssimo”. 
Quanto à qualidade global do lanche e o atendimento da equipe de Nutrição as notas também tiveram a 
mesma avaliação (nota 4 a 5). 
 
Conclusão 
Nesse projeto os universitários atendidos com o lanche resulta em conscientização sobre alimentação 
saudável e estimula a adoção de novos hábitos alimentares saudáveis. Os graduandos em Nutrição 
desenvolvem habilidades práticas de técnica dietética e manipulação higiênica de alimentos no 
planejamento, preparo e avaliação de lanche saudável em conformidade com as diretrizes para a 
população brasileira promovendo assim a segurança alimentar e nutricional. 
 
Palavras-chave: Boas práticas de manipulação, educação nutricional, segurança alimentar e nutricional. 
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A IMPORTANCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Marcia Siqueira de Souza, Elaine Cristina dos Santos; Rodrigo Trindade 
 

Email: mpollyana@hotmail.com 

 
Introdução 
A brincadeira é um recurso que pode estimular o desenvolvimento infantil e proporcionar meios 
facilitadores para a aprendizagem escolar. Também poderá ser utilizada como a própria motivação das 
crianças para tornar a aprendizagem mais atraente. Mas o meio escolar encontra dificuldades que 
impedem a utilização do recurso da brincadeira como um facilitador para a aprendizagem, porque não 
há cursos de capacitação para os profissionais da área, que visa as formas de socialização e integração 
da criança, e assim valorizar o brincar na educação infantil. O brincar por ser um meio de ferramenta 
fundamental para as crianças favorece o desenvolvimento da atenção, memória, concentração, trabalha 
os aspectos cognitivo, social, afetivo e físico, além de promover a socialização e interação para o 
desenvolvimento infantil. A brincadeira não é apenas uma ação motora, ela desencadeia processos 
neurológicos, provocando modificações estruturais importantes no funcionamento das funções 
biológicas e psicológicas. O brincar é aspecto importante no processo de desenvolvimento humano e 
precisa ter centralidade no trabalho educativo, desde a educação infantil, passando pelas séries iniciais 
do ensino fundamental. A brincadeira é uma atividade presente na vida de crianças em diversas culturas 
possuindo papel importante no desenvolvimento das mesmas.A brincadeira é um comportamento 
presente na vida da criança e também em todas as culturas, sendo ainda a mesma uma importante 
fonte de comunicação, onde a criança expressa sentimentos de angústia, dor, alegria, ansiedade, 
agressividade e convive com pessoas diferentes, construindo assim seu desenvolvimento social, 
cognitivo, emocional e psicomotor.Pode-se também destacar a brinquedoteca como uma grande aliada 
em busca a estes conhecimentos e desenvolvimentos da criança. E o brincar, a brincadeira pode ser 
mais divertida quando há um ambiente propício e também brinquedos variados e estimulantes para a 
criança em idade pré- escolar. As brinquedotecas passam a ser um ambiente importantíssimo nas 
escolas e creches, onde as crianças tem um ambiente satisfatório para suas brincadeiras.É ainda um 
local com um grande acervo de brinquedos possibilitando uma ampla possibilidades de atividades para 
a criança, e é preparada de forma que seus espaços incentivem a brincadeira de faz-de-conta, a 
dramatização, a construção, a solução de problemas, a socialização e desperte a sua 
criatividade.Kishimoto (1998b) afirma que "a brinquedoteca incentiva a autonomia e desenvolve a 
capacidade crítica e de escolha da criança, além de promover o trabalho em equipe, a socialização, o 
desenvolvimento infantil, a comunicação, a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento de 
atividades lúdicas (KISHIMOTO, 1998b; CUNHA, 1998; MUNIZ, 2000; SANTOS, 2002).Vygotsky (1991) 
entende:“A brincadeira como um meio pelo qual a criança supre algumas de suas necessidades, sendo 
também um meio de aprendizado, de desenvolvimento da imaginação, da compreensão da realidade, 
do domínio de regras e da construção de uma situação imaginária, base para o pensamento abstrato 
adulto.”      Através do lúdico a criança representa simbolicamente sua realidade. O lúdico media a ação 
da criança com o mundo, em suas atividades, ela lhe empresta um sentido que não é a objetividade dos 
resultados buscados pelos adultos, mas o prazer de sua execução, o prazer de brincar, de divertir-se. 
A função simbólica é necessária para a utilização de vários símbolos criados por nossa cultura, como 
por exemplo, a linguagem escrita, a matemática, as artes etc. A brincadeira, portanto, quando bem 
conduzida e estimulada no ambiente escolar, contrariamente ao que muito adultos pensam, podem 
auxiliar na aprendizagem infantil, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de funções 
psíquicas.A brincadeira é a atividade principal da infância. Essa afirmativa se dá não apenas pela 
freqüência de uso que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela influência que esta exerce 
no desenvolvimento infantil. Pela brincadeira a criança sem intencionalidade, estimula uma série de 
aspectos que contribuem tanto para o desenvolvimento individual, quanto para o social. 
 
Objetivo 
Compreender a importância do brincar para o processo do desenvolvimento infantil Estimular o 
desenvolvimento infantil através do brincar Utilizar a brincadeira como recurso escolar, aproveitando a 
motivação própria da criança. 
 
Metodologia 
Para analisar melhor a problemática proposta, foi realizada uma pesquisa de campo por meio do 
método indutivo, os quais foram aplicado um  questionário semi-aberto e de acordo com as respostas 
obtidas, as professoras entendem a importância do brincar na educação infantil. 
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Resultado 
As professoras de educação infantil que responderam o questionário estão na área da educação com 
cerca de dez anos de experiência. Segundo dados levantados foi constatado que o brincar possui 
regras de comportamento, possui preferência  das brincadeiras distintas em relação aos brinquedos 
utilizados, aos cantos propostos e aos temas do faz-de-conta, estimulando a criatividade  e aspectos 
que contribuem para o desenvolvimento individual e social necessitando de atenção e concentração nos 
jogos e brincadeiras, as quais auxiliam no amadurecimento cognitivo Dalla Valle considera que a 
importância do brincar não depende do espaço e nem do tempo o qual está inserido, em qualquer 
contexto desempenha muito bem seu papel de oportunizar a criança à compreensão de regras, de estar 
em grupo e poder absorver para sua vida manifestações culturais e emoções novas por meio das 
brincadeiras infantis.Dalla Valle, (2010, p.22) relata que:“[...] independente do tempo histórico; o ato de 
brincar possibilita uma ordenação da realidade, uma oportunidade de lidar com regras e manifestações 
culturais, além de lidar com outro, seus anseios, experimentando sensações de perda e vitória.”  As 
brinquedotecas são consideradas ambientes propícios e  importantes na ludicidade dentro das  escolas, 
como espaço voltado às brincadeiras,  com função lúdica não diretiva e não interventiva da ação 
docente, promovendo as diversas possibilidades   de vivências e experiências para desenvolver as 
potencialidades do educando, as  quais possui diversos materiais para estimular a criatividade, a 
socialização, obtendo a liberdade de dar sentido ao seu mundo imaginário criando a socialização, a qual 
a criança libera sua imaginação, realizando seus desejos. A brinquedoteca é um espaço que permite na 
contemporaneidade, o resgate em vivenciar o lúdico, mas infelizmente  esta cada vez mais esquecido 
pelas pessoas, e negado às crianças.  Kishimoto (1999 apud Souza 2008, s/p) definiu: “A brinquedoteca 
em inauguração do Museu do Brinquedo da Universidade Federal de Santa Catarina como, “espaço de 
animação sociocultural que é encarregado da transmissão da cultura infantil como também pelo 
desenvolvimento da socialização, integração social e construções das representações infantis.” A 
brincadeira é atividade principal da criança, na qual aprende a conviver em sociedade, onde se propicia 
a criança a explorar o ambiente, possibilitando trocas prazerosas com o outro ou com seu próprio faz-
de-conta. A criança no seu convívio social põe em pratica diferentes papéis e funções sociais que é 
possibilitado através da observação do mundo dos adultos. Brincando a criança age em um mundo 
imaginário, regido por regras semelhantes ao mundo adulto, sendo a submissão às regras de 
comportamento e normas sociais que transforma  o brincar em um experimento prazeroso.Vygotsky 
(1998, p. 137) afirma:“A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do 
significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e situações reais”. 
Essas relações irão permear toda a atividade lúdica da criança, serão também importantes indicadores 
do desenvolvimento da mesma, influenciando sua forma de encarar o mundo e suas ações futuras 
 
Conclusão 
De acordo com os dados pesquisados, das coletas de dados obtidos pelo questionário foi possível 
perceber que a brincadeira, favorece  o aspecto lúdico,facilita a aprendizagem e o desenvolvimento 
integral nos aspectos físico, social, cultural, afetivo e cognitivo. Brincando as crianças aprendem a 
dividir, a se expressar, a fazer amigos, a respeitar regras desenvolve o indivíduo como um todo, sendo 
assim, a educação infantil deve considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no 
desenvolvimento e na aprendizagem da criança, o esclarecimento entre os conceitos de criança e 
infância nos faz entender que toda criança necessita ter e tem direito a uma infância. 
 
Palavras-chave: brincadeiras, desenvolvimento, aprendizagem 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO 
MATEMÁTICO 

 
Sandra Fereira Durães, Keila Silva Santos; Rodrigo Silva Trindade 

 
Email: sandraduraes27@hotmail.com 

 

Introdução 
Na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental o desenvolvimento lógico matemático 
ainda é entendido por alguns profissionais como uma memorização visual, ou seja, acreditar que a 
criança aprenderá números e quantidades apenas observando figuras ou esquemas prontos feitos pelos 
professores e repetição de vários exercícios de cálculos. Isso porque acreditam que os conceitos 
numéricos podem ser aprendidos unicamente pela transmissão social. Quem trabalha com educação no 
Brasil se depara com inúmeros problemas e além de todos os relacionados ao descaso econômico tem 
um crucial que é a educação que impõe um modelo de relação passiva, alienante e medíocre com o 
mundo. Quase todas as crianças entre quatro e seis anos de idade parecem interessar-se por contar 
objetos e comparar quantidades e isso espontaneamente, segundo alguns autores. Fica então provado 
que o desenvolvimento numérico pode ocorrer naturalmente sem nenhum tipo de lições artificiais e 
menos ainda com informações prontas passadas às crianças. Infelizmente, nossas crianças, na maioria 
das escolas recebem regras prontas, que devem aceitar para poder se transformar num “bom adulto” e 
o mesmo acontece com os professores. Segundo Assis (1994), de acordo com os estudos e 
descobertas de Piaget, o conceito de número não pode ser transmitido, pois é um conceito construído 
pelo próprio indivíduo por meio de um processo que envolve seu amadurecimento biológico, as 
experiências vividas e informações que recebe do meio. 
 
Objetivo 
O objetivo desse estudo é verificar através de pesquisa quantitativa, o benefício do jogo no 
desenvolvimento lógico-matemático em crianças de 8 e 9 anos, estudantes do 3° ano no ensino 
fundamental, assim como constatar se na escola pública o uso de jogos é viável durante as aulas de 
matemática. A proposta desenvolvida e a confecção dos jogos foram baseadas na literatura referente a 
jogos em grupo. A hipótese geral é de que o jogo é um meio privilegiado para auxiliar no 
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, desse modo cabe ao educador descobrir como 
usufruir desse conhecimento adquirido com a aplicação do jogo nas aulas diárias. A pesquisa consiste 
em uma sondagem escrita, na qual dez crianças terão contato com os jogos. Os resultados finais 
mostram que o processo de raciocínio é gradual e bem rápido, mesmo nas crianças que tem um ritmo 
mais lento, quando estas crianças são submetidas à intervenção correta, ficou também muito patente o 
desenvolvimento da autonomia do educando. 
 
Metodologia 
pesquisa consiste em uma sondagem escrita, na qual dez crianças terão contato com os jogos. 
 
Resultado 
Houve grande avanço na atividade escrita e na resolução de cálculos 
 
Conclusão 
Com base nos resultados adquiridos no decorrer desta análise podemos observar um salto significativo 
no desenvolvimento da capacidade de dedução das crianças. podemos afirmar que elas tiveram um 
grande progresso da autonomia moral e intelectual. Na escola pública é possível mesclar as aulas de 
matemática com jogos, o desenvolvimento ideal é possível a todas as crianças independente da classe 
social. 
 
Palavras-chave: Raciocínio lógico- matemático, jogos, aprendizagem. 
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A ROTINA ESCOLAR NA VISAO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Adriana Evangelista De Arruda, Tania Maria Dos Santos Cruz, Telma Aparecida Lobo De Souza; Erenita M. S. 
Costa 

 
Email: driarruda33@hotmail.com 

Introdução 
A rotina é a estrutura básica que sempre esteve presente em diferentes contextos organizacionais. 
O presente artigo é resultado de pesquisa de cunho exploratório que teve como objetivo verificar a visão 
de professores de educação infantil sobre a rotina escolar bem como sua importância  no fazer 
pedagógico. O instrumento utilizado foi um questionário com respostas dicotômicas. Foram sujeitos da 
pesquisa 10 professores de educação infantil numa escola de município de Embu das Artes. De acordo 
com os dados da pesquisa conclui-se que a rotina escolar na percepção de todos os docentes é  muito 
importante e é uma estrutura indispensável para o bom andamento do trabalho pedagógico, bem como 
para o desenvolvimento integral do aluno, pois promove a construção do conhecimento e da autonomia. 
 
Objetivo 
A presente pesquisa, de caráter exploratório, teve como objetivo verificar a visão de professores  de 
educação infantil sobre a rotina escolar bem como sua importância no fazer pedagógico. O instrumento 
utilizado foi um questionário com respostas dicotômicas. Foram sujeitos da pesquisa 10 professores de 
educação infantil numa escola do município  de Embu das Artes. 
 
Metodologia 
A presente pesquisa, de caráter exploratório, teve como objetivo verificar a visão de professores  de 
educação infantil sobre a rotina escolar bem como sua importância no fazer pedagógico. O instrumento 
utilizado foi um questionário com respostas dicotômicas. Foram sujeitos da pesquisa 10 professores de 
educação infantil numa escola do município  de Embu das Artes. 
 
Resultado 
Ao serem indagados se tem uma rotina e se ela auxilia o professor/aluno todos os docentes 
responderam que sim. O fator considerado mais importante ao se elaborar a rotina segundo a 
percepção de 57% dos docentes deve ser o cotidiano do grupo,  e há unanimidade de que ela seja 
adequada às necessidades da turma. Isso confirma o pensamento de Ribeiro (2012) quando afirma que  
“o cuidado que se deve ter e&#769; na&#771;o engessar o fazer pedago&#769;gico no seu dia a dia a 
uma rotina ri&#769;gida, inflexi&#769;vel”. 
 
Conclusão 
De acordo com os dados da pesquisa conclui-se que a rotina escolar  na percepção de todos os 
docentes é muito importante e é uma estrutura indispensável para o bom andamento do trabalho 
pedagógico, bem como para o desenvolvimento integral do aluno, pois promove a construção do 
conhecimento e da autonomia. 
 
Palavras-chave: Rotina escolar. Educação infantil. Práticas educativas. 
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ANEMIA FALCIFORME NA SAÚDE E EDUCAÇÃO 
 

Valdete Maria Setti Novembrini, Valdete Maria Setti Novembrini; Eremita Maria Silva 
 

Email: Valdete.Setti@gmail.com 

 
Introdução 
Este instrumento finalizou com o objetivo de informar tanto a saúde e educação .Melhorando na vida 
escolar e rendimento acadêmico dos alunos que sofrem com a doença hereditária, quando as hemácias 
leva a oxigenação para células, elas passam em forma de foice, por isso chama anemia falciforme, 
assim ocorre estreitamento nas veias causando muita, muitas dores. Informar a saúde, educação e 
família sobre anemia falciforme e suas limitações e cuidados com prevenção e promoção da mesma. 
 
Objetivo 
No entanto o objetivo atingir com palestras e reuniões, consulta e divulgações nas escolas, no teatro 
Machado de Assis(Embu das Artes) foi convidados todos os diretores e coordenadores da rede 
educacional para ouvir palestras e divulgarem para todos os professores o que é anemia falciforme 
origem e limitações, promovendo assim qualidade de vida e cuidados para todos alunos e pacientes. Os 
portadores de anemia falciforme deve ser visto de forma integral e tratado como uma pessoa inteira, 
considerando-se sua expressão, seus sentidos seu viver, com suas necessidades e limitações. “Uma 
das principais causas da baixa escolaridade dos alunos portadores da A.F. e o não reconhecimento e 
atendimento desses alunos como portadores de necessidades medicas e educacionais especiais, 
conforme é ressaltada KIKUCHI(1999) 
 
Metodologia 
Na educação foram feita ter perguntas para dez professores, para verificar a informação da palestra e 
cartilha feita por nossa equipe multidisciplinar e espalhada na rede educacional de Embu das Artes.Foi 
positiva a conscientização sobre a doença falciforme seus cuidados e limitações.Na saúde os 
atendimentos ocorreram todas as quintas feiras das 09;00 as 12;00horas  com pediatra,psicóloga e 
assistente social para acolher alunos e pacientes e montar prontuário do paciente e famílias para 
registrar e cadastrar para centro de especialidade Ivone Trindade (material da saúde). 
 
Resultado 
Na educação foram feita ter perguntas para dez professores, para verificar a informação da palestra e 
cartilha feita por nossa equipe multidisciplinar e espalhada na rede educacional de Embu das Artes.Foi 
positiva a conscientização sobre a doença falciforme seus cuidados e limitações.Na saúde os 
atendimentos ocorreram todas as quintas feiras das 09;00 as 12;00horas  com pediatra,psicóloga e 
assistente social para acolher alunos e pacientes e montar prontuário do paciente e famílias para 
registrar e cadastrar para centro de especialidade Ivone Trindade (material da saúde).Este  
procedimento das cartilhase acolhimento trouxe grande beneficio para os alunos e pacientes sobre a 
hidratação e vestimenta apropriada dependendo das estações, o respeito pelo ritmo de cada falcemico 
seja na educação física, sala de aula, na saúde ou mesmo com a família do mesmo. Proporcionando 
saúde, alegria e qualidade de vida. 
 
Conclusão 
O conteúdo foi informar os alunos da rede municipal e centro de especialidade sobre “anemia falciforme” 
Foi escolhido Embu das Artes, pois a grande parte da população de Embu é negra, por isso o interesse 
da divulgação na educação e saúde sobre a informação da Anemia Falciforme.A nossa equipe 
multidisciplinar teve iniciativa importante para diminuir o alto índice de desconhecimento sobre a 
doenças falciforme na educação e saúde. O portador de anemia falciforme deve ser visto de forma 
integral e tratado como uma pessoa inteira, considerando-se sua expressão, seus sentidos, seu viver, 
com suas necessidades e limitações. 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme, doença hereditária, informar. 
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OFICINA: A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO OLHAR DO EDUCADOR 
 

Edenize Auta De Souza, Luzineide Carvalho Mendes Sousa, Maria Aparecida Breno Farias De Souza, Sandra 
Martins Dos Santos Rodrigues, Patricia Maria Da Silva Costa; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
A criança consegue manifestar através dos seus desenhos, rabiscos, e até mesmo símbolos todo um 
contexto que mostra suas dificuldades de aprendizagem, traumas entre outras coisas. A criança quando 
desenha ela mostra o seu interior. É possível sentir um grande prazer, o educador consegue através da 
disciplina arte de desenhar estimular e desenvolver o seu lado cognitivo, social e emocional. Também é 
possível começar a criar uma relação com a criança. 
 
Objetivo 
A proposta dessa oficina foi estudar as principais teorias sobre o desenho da criança; demonstrar como 
a leitura do desenho pode auxiliar no ensino aprendizagem; desenvolver a leitura do desenho infantil 
levando em consideração a posição da folha, o(s) gênero(s) das cenas contidas no desenho, 
personagens. Oferecer atualização temática na aplicação prática da leitura dos desenhos para 
potencializar os processos ensino-aprendizagem. E analisar através do desenho de uma criança de um 
simples rabisco, desenho abstrato, colorido ou preto em branco, qual sentimento, o que está 
acontecendo em seu universo, em seu mundo, onde os educadores possam ajudar a de forma 
harmônica criando um caminho entre a criança, o educador e a sua família. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como 
população de 16 participantes, numa faixa etária de 25 a 47 anos. O contato se deu através de uma 
Instituição Confessional na Zona Sul de São Paulo, onde foi efetuada a oficina.Foram realizadas 07 
oficinas com carga de 30 horas, sendo utilizado como ferramentas: pinturas (tintas, cola colorida, lápis 
de cor), desenhos, dinâmicas, dramatização, histórias, argila, roda de conversa, CDs, cantigas de roda, 
vídeo e músicas. O Curso de Extensão Universitária Primavera aconteceu no período de setembro e 
outubro. Os principais temas abordados foram: a Descoberta de um Universo; A Evolução do Desenho 
Infantil; As cores no desenho; Grafismo; A proporcionalidade e as formas das figuras; Observação de 
traços, sombreamento, as cenas, a coordenação motora do autor; Teorias sobre o construto infantil; 
Fases do desenho infantil; Quadrantes da folha e seus significados; Cores: o que elas podem indicar? 
Textura: energia e pressão no desenhar; O desenho: mito ou realidade na dinâmica ensinar e aprender; 
 
Resultado 
Percebemos que as atividades desenvolvidas foram muito significativas onde os participantes 
realizaram todas as atividades propostas em sala, a aplicação dos desenhos com as crianças, as 
leituras e as produções escritas. Um dos grandes desafios sobre o desenho é que na realização da 
leitura do desenho e consequente interpretação precisa considerar o contexto em que este foi elaborado 
e alheio ao histórico de vida daquele que desenhou, não passa de charlatanismo sem qualquer respaldo 
ou crédito científico. 
 
Conclusão 
O desenho na educação infantil na visão do educador vai nortear a aprendizagem do comportamento 
humano e todo seu desenvolvimento. Partindo desse princípio, acredita-se que cabe ao educador 
incentivar a arte de desenhar e deixar desabrochar todo o mundo da criança onde através dessa forma 
de expressão vai ajudar a desenvolver o adulto de amanhã. Cabe lembrar que o papel do educador 
Nosso papel é muito importante e espero, neste congresso, que possamos Tivemos a possibilidade de 
refletir juntos sobre a importância do desenho no olhar do educador construindo procedimentos que 
possibilitem um trabalho de colaboração aos nossos alunos, e utilização do desenho como fonte de 
representação dessas ideias pode ser um caminho. 
 

Palavras-chave: DESENHO, OLHAR, EDUCADOR 
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SUPERANDO BARREIRAS E PREENCHENDO LACUNAS EM MATEMÁTICA POR 
MEIO DE JOGOS E DESAFIOS 

 
Maria de Fátima Duvaisen, Beatriz de Almeida Viçoza, Roseli Araújo do Nascimento, Eunice Barros Ferreira 

Bertoso; Elnaque Costa Leite 
 

Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
A matemática tem sido um alvo deste estudo, pois o seu ensino é frequentemente considerado uma 
tarefa difícil. Ainda hoje, esta área do conhecimento é tratada como se resumisse em duas grandezas: a 
que se destina aos especialistas, portanto, técnicos e a que se destina ao cidadão comum, com a 
possibilidade única de dominar alguns automatismos, com a falsa ideia de que, para esta grande 
maioria, isto seja o suficiente para dar conta do seu cotidiano. 
 
Objetivo 
Esse projeto teve como metas: possibilitar aos discentes do 5º semestre do curso de Pedagogia, a 
experiência de articulação teórico-prática, por meio de trabalho com os alunos do “Projeto Viver – 
Comunidade Colombo”.  Fazer um levantamento da realidade acadêmica de crianças e adolescentes. 
Disponibilizar às crianças e adolescentes da “Comunidade Colombo,” uma prática pedagógica  que 
possibilite preencher lacunas e superar dificuldades encontradas no componente curricular de 
Matemática do momento escolar. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como 
população de 87 discentes, numa faixa etária de 5 a 14 anos, oriundos de um espaço comunitário de um 
bairro da Zona Sul de São Paulo. Os discentes do 5º semestre do curso de Pedagogia do UNASP foram 
convidados a participar. O grupo foi formado por 40 discentes foram  capacitados para a efetivação do 
plano de trabalho que sendo norteado pelos dados do levantamento.  Eles foram orientados na 
preparação do material e realização das atividades pertinentes ao projeto. 
 
Resultado 
O trabalho de capacitação da equipe gestora e dos educadores do “Projeto Viver – Comunidade 
Colombo,” consistiu em oficinas que foram realizadas no local e no próprio UNASP, visando capacitá-los 
para darem sequência a esse trabalho, ocorrendo  assim de forma contínua. No processo de 
intervenção com os alunos, foram utilizados jogos e atividades de desafios. E no momento em que 
discentes estivam  ausentes, a equipe de educadores do “Projeto Viver – Comunidade Colombo” deram 
sequência. Pois os mesmos já haviam passado pela capacitação. 
 
Conclusão 
Percebemos como resultado desta parceria, a instrumentalização da equipe para o atendimento das 
crianças e adolescentes da comunidade no componente curricular de Matemática e também a 
promoção do desenvolvimento das possibilidades que Deus deu à elas e sejam capazes de fazer boas 
escolhas. 
 
Palavras-chave: matemática, jogos, desafios. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
Sandra Moraes Januário; Profª Erenita M. S. Costa 

 
Email: sandramoraessmj@hotmail.com 

 
Introdução 
A violência doméstica contra crianças é um problema social grave um tema de grande discussão nos 
meios de comunicação, nas pesquisas no cotidiano da sociedade moderna. Há tempos a violência está 
presente em grande parte das  relações entre os seres humanos. Atualmente observa-se o aumento 
dessa prática principalmente contra crianças, sem distinguir a posição social, ou seja tanto faz ricos ou 
pobres, haja visto os casos vinculados nos meios de comunicação. Infelizmente onde a criança deveria 
ser, melhor acolhida, amada e bem tratada, sofre a violência de quem deveria zelar pelo bem estar dela.  
Azevedo e Guerra (2010, p. 32) definem a violência doméstica contra crianças como "todo ato ou 
omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que, sendo 
capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima”.Muitas vezes por estar em sala de aula 
permite ao professor perceber tais situações de maus tratos contra crianças, nas atividades realizadas 
como por exemplo nas rodas de conversa sempre falam algo do seu dia dia em casa e é nesse 
momento que muitas vezes por confiarem no professor acabam dizendo algo sobre a violência sofrida, 
reproduzindo nas brincadeiras e ou desenhos feitos por eles.” Cabe ao professor saber identificar esses 
indícios de maus tratos e juntamente com a escola denunciar aos órgãos competentes. Mas, ao 
contrário do que se espera, professores ficam com um certo receio de fazer tais denúncias e  sofrer 
algum tipo de ameaça por parte do agressor, já que muitos deles moram no mesmo bairro em que 
trabalha ou a escola faz parte de um bairro violento e o que se percebe é que somente casos extremos 
são encaminhados ao Conselho Tutelar e as estatísticas não revelam o que realmente acontece. 
 
Objetivo 
O objetivo foi verificar o conhecimento e a percepção dos professores de educação infantil em uma 
escola do município de Embu das Artes sobre violência doméstica. 
 
Metodologia 
A metodologia de abordagem qualitativa e de caráter exploratório. Foram sujeitos da pesquisa nove 
professores de Educação Infantil de uma Escola Municipal de Embu das Artes - SP que em sua carreira 
já tiveram algum contato com crianças vítimas de violência doméstica. O instrumento utilizado foi um 
questionário com seis questões abertas. 
 
Resultado 
Os resultados mostraram que a maioria dos educadores demonstrou ter noção do  
assunto, que uma pequena parcela dos professores  percebeu algum tipo de violência e teve que 
intervir, que a maior parte deles identifica a violência pela mudança de comportamento da vítima e uma 
pequena parte por marcas no corpo. Um terço dos professores afirma que a escola não capacita para 
identificação de violência, mas boa parte afirma que recebe capacitação através de reuniões e 
palestras. 
 
Conclusão 
Conclui-se também que   poucos são ainda os trabalhos com elementos que retratam essa triste 
realidade, e Almeida et al (2006) considera em sua pesquisa que há falta de uma maior discussão sobre 
o tema e que ele deveria fazer parte da formação continuada dos professores, pois essa falta de 
preparo tem por muitas vezes indicado  caminhos errôneos. 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica, Crianças, Educação Infantil 
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ADAPTAÇÃO EM TEMPO DE CRISE: COMO LIDAR COM AS PESSOAS 
ENDIVIDADAS E SUAS PATOLOGIAS – PROJETO VIVER 2014 

 
Eunice Barros Ferreira Bertoso, Patricia Maria Da Silva Costa, Cecília Ignês Manzine, Edmilson Pereira Da Silva, 

Eva Mirtes Lisboa De Souza Santos; Tercia Pepe Barbalho 
 

Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
Muitas são as pessoas que caem na armadilha do “crédito fácil”, acredita que empréstimo é bom 
investimento, o cartão de crédito é uma ótima opção para gastar e pagar contas, que o banco é seu 
amigo e o considera ótimo cliente, por isso lhe oferece cheque especial, cartão, financiamentos e 
empréstimos. Comprar compulsivamente é sinal de doença, denominada de oniomania. 
 
Objetivo 
Esta pesquisa se propõe a possibilitar aos discentes a experiência de articulação teórico-prática através 
dos atendimentos à comunidade. Disponibilizar à comunidade serviços de parcerias internas orientando 
as pessoas a lidar com as suas finanças. Realizar atividades de planejamento de finanças juntamente 
com a investigação do consumismo como doença compulsiva. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como 
população 240 discentes do ensino médio e 63 discentes do EJA, oriundos de dois espaços 
comunitários de um bairro da Zona Sul de São Paulo. Foram realizados 12 atendimentos utilizando 
como ferramentas: palestras, testes, oficinas, dinâmicas, dramatização, debates, roda de conversa, 
planilhas, contas  de água e luz. Foram pontuados os temas: mídia, propaganda e mercado: a cultura do 
endividamento. Construção de uma planilha de gastos da família. Testes: como saber se você é um 
comprador compulsivo e Como está sua vida? Veja em que ciclo você está: prosperidade, 
sobrevivência, frustração. Como organizar o orçamento e livrar-se das dívidas. Gastar muito e sinal de 
doenças: Oniomania, transtornos do humor e de ansiedade, transtornos alimentares e de controles de 
impulsos. Saia do vermelho e fique bem com o seu orçamento. 
 
Resultado 
De acordo com os resultados dos testes percebemos que os grupos tem uma compulsão por compras 
pouco acentuada. Observamos que de acordo com as respostas os discentes gastam mais que o 
planejado. Por outro lado apenas uma minoria afirmou que assume dívidas acima de cinco vezes o valor 
de sua renda mensal, solicitando dinheiro emprestado para os outros. 
 
Conclusão 
Observamos mudanças no tratamento dos gastos, levando em consideração os relatos. Identificação 
positiva com os personagens, ressignificação de atitudes relacionadas com suas vivências nas compras 
e manifestações efetivas no desenvolvimento das atividades. Os discentes do EJA contribuíram em 
todas as etapas do processo, trazendo contas de água e luz, cofrinhos, para partilhar o quanto haviam 
economizado. Evidenciamos que há interesse da Instituição na continuidade do projeto. É importante 
salientar que nem todos que gostam de fazer compras estão realmente doentes. Pois, vivemos em uma 
sociedade em que o consumo é altamente valorizado. Percebemos que a busca de alternativas 
terapêuticas, assim como a conscientização do consumismo como doença compulsiva e a divulgação 
de técnicas de educação financeira na sociedade são pontos relevantes para a contenção dos 
excessivos endividamentos. 
 
Palavras-chave: Endividados, patologias, crises. 
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CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES A RESPEITO DA IMPLANTAÇÃO DA EAD NO 
ENSINO SUPERIOR: FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

 
Eva Mirtes Lisboa de Souza Santos; Blanca Martín Salvago 

 
Email: evamirtes@uol.com.br 

 
Introdução 
A EaD tem passado por diversas mudanças, tanto no Brasil como no mundo, e essa evolução deu-se a 
partir do avanço tecnológico que a sociedade tem vivenciado ao longo dos anos. O ensino na 
modalidade a distância tem despertado diferentes opiniões entre as pessoas. Sendo o professor o 
mediador do conhecimento é relevante e necessário verificar de perto e compreender como ocorrem na 
prática as impressões e expectativas desses profissionais a respeito da EaD 
 
Objetivo 
Averiguar a adesão e posicionamento do professor do ensino superior tanto da modalidade tradicional 
presencial quanto o da modalidade à distância as suas concepções sobre a implantação da EaD na 
rede de Ensino Superior e os seus conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas e os atos 
normativos. 
 
Metodologia 
A abordagem da pesquisa teve o enfoque misto, tanto qualitativo quanto quantitativo. A investigação foi 
composta tanto por pesquisa bibliográfica como também de campo. Para a realização deste trabalho, os 
dados foram obtidos através de questionário com 9 perguntas fechadas e 2 perguntas abertas. A coleta 
de dados foi realizada em duas instituições do estado de São Paulo, que representam duas realidades 
diferentes: a instituição A possui cursos do ensino superior totalmente à distância, enquanto a instituição 
B está em processo de implantação de curso a distância, oferecendo apenas algumas matérias ou parte 
da matéria nessa modalidade. Na amostra obtivemos 30 respondentes, sendo 12 da instituição A e 18 
da instituição B. Os dois grupos da pesquisa são compostos por professoras da rede privada. 
 
Resultado 
Quando analisamos a questão sobre o grau de conhecimento dos professores no que diz respeito às 
leis, normas e diretrizes que regem a EaD, na instituição A, o grau de conhecimento foi a partir da nota 
5, enquanto na instituição B, 33% responderam grau (0 – 2) e 6% (3 – 4), além disso é notório observar 
que 25% dos questionados da instituição A, consideraram ter ótimo conhecimento das leis, normas e 
diretrizes que regem a EaD dando nota (9 – 10), por outro lado a maior nota da instituição B foi (7 – 8) 
que corresponde a 33% dos respondentes desse grupo. Na pergunta que visa saber a dificuldade do 
professor quanto ao uso da tecnologia no processo ensino/aprendizagem nenhum dos respondentes 
apontou essa ser uma tarefa muito difícil. Na instituição A, temos dois participantes (17%), que alegam 
ser “difícil” o uso da tecnologia, quatro participantes (33%), afirmam que sua dificuldade é “média”, dois 
participantes (17%), ressaltam ser essa uma tarefa “fácil”, enquanto quatro participantes revelam ser 
“muito fácil” o uso. Na instituição B, apenas uma pessoa (6%) Considera “difícil” o uso da tecnologia, 
como também apenas um dos pesquisados (6%) revelou ser muito fácil, nove respondentes (50%) 
revelam considerar esta tarefa fácil, enquanto sete (38%) dizem ser médio o grau de dificuldade. Na 
instituição A teve o maior número de professores (três) considerando o uso da tecnologia muito fácil 
quando comparada com a instituição B, que apenas uma professora relatou ser muito fácil. Na pergunta 
aberta que verifica as concepções dos professores sobre as mudanças que eles acham que deveriam 
ocorrer na EaD, foi notório observar que 50% dos respondentes da instituição B mostraram um total 
desconhecimento da legislação. 
 
Conclusão 
As respostas demonstram que professores que têm experiência na modalidade a distância têm 
conhecimento maior no que diz respeito à legislação que rege a EaD, e consequentemente considera 
favorável a implantação de cursos a nível superior na modalidade a distância e também avaliam não ter 
dificuldades em ensinar apontando como fácil essa prática. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância, Histórico da Educação a Distância, Regulamentação da EaD. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Sueli De Paula E Silva Andrade, Andreia Madeira Santos, Cátia Cardoso, Véltima Silva Moraes; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso 
 

Email: euni.barros@bol.com.br 

Introdução 
As dificuldades de aprendizagem podem em determinado momento da vida escolar do aluno, interferir 
no domínio de habilidades e rendimento. Essas dificuldades de aprendizagem referem-se a um conjunto 
de problemas que podem afetar a área do desempenho acadêmico. É fato que existe uma falta de 
aprendizagem por parte dos alunos considerando que a disciplina é de difícil entendimento. Muitas 
vezes na hora da explicação em sala de aula, os alunos se distraem com outras coisas e desta forma 
perdem o foco do assunto e a consequência é não saber fazer as tarefas de sala e de casa. 
 
Objetivo 
Esse trabalho se propõe a investigar quais são as dificuldades no processo de ensino aprendizagem 
nos 5º anos do Ensino Fundamental I. Estabelecer relação entre o que os discentes gostam e o que não 
gostam na escola. Identificar os horários em que os discentes realizam a lição de casa. Essa pesquisa é 
de natureza qualitativa descritiva. 
 
Metodologia 
Essa pesquisa é de natureza qualitativa descritiva. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário com cinco questões abertas e fechadas, que serviu de base para análise das 
concepções sobre as Dificuldades de Aprendizagem de 10 alunos de ambos os sexos do 5º Ano do 
Ensino Fundamental I, de uma escola particular situada na Zona Sul de São Paulo. 
 
Resultado 
Dos sujeitos entrevistados, 50% são filhos únicos, 40% têm um irmão morando junto e 42% ficam com 
os pais. Quando questionados sobre o horário que realizam a lição, 80% responderam que fazem a 
lição de casa na parte da tarde e 10% afirmam não ter horário. Na dimensão o que mais agrada na 
escola 80% mencionaram a professora, 33% preferem as aulas de Educação física e ainda 8% citaram 
o lanche. O desafio principal que os pais e os educadores que trabalham com crianças com dificuldades 
de aprendizagem enfrentam é tentar ajudá-los a aumentar a confiança em si e em suas capacidades. 
 
Conclusão 
Constatamos nesta pesquisa que as crianças com dificuldades de aprendizagem, apesar de estarem 
estimuladas a fazer as lições de casa no período da tarde não dispõem de um acompanhamento familiar 
em sua execução. De acordo com os resultados, percebemos que a relação escola e família precisam 
ser analisadas do ponto de vista das dificuldades de aprendizagem, o que implica visões de mundo 
diferentes, tanto no que se refere aos valores, quanto à realidade no relacionamento. Se faz necessário 
que os responsáveis e educadores vejam quão importante é questionar nossas crianças para podermos 
saciar suas ansiedades e dúvidas para um aprendizado melhor e mais equilibrado, nas questões 
emocionais e acadêmicas. 
Palavras-chave: DIFICULDADES, MATEMÁTICA, APRENDIZAGEM. 
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ESTUDO DE CASO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE DA 
GRADUAÇÃO DO UNASP/SP COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS MÚLTIPLAS 

 
Ana Maria da Silva, Patricia Maria da Silva Costa, Eunice Barros Ferreira Bertoso; Evodite de Carvalho Amorim 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 

Introdução 
Todo ser humano tem sua história, ou seja, um bebê ou uma criança em plena formação é considerado 
alguém dependente inteiramente não tem outra saída do que os adultos (geralmente os pais) sentirem 
ou fizerem por ele. Portanto essa companhia precisa se empática por um crescimento estabilizado. 
 
Objetivo 
Esse projeto teve com meta: atender os alunos individualmente ou em pequenos grupos com o apoio de 
discentes voluntários do curso de psicopedagogia e psicologia. Auxiliar no processo de integração dos 
discentes à vida universitária e contribuir para a permanência dos estudantes nos respectivos cursos 
com flexibilização do processo ensino – aprendizagem de modo a atender as diferenças individuais. 
 
Metodologia 
A abordagem da pesquisa foi qualitativa, com a N.R – 37 anos, o contato se deu através de uma 
Instituição Filantrópica na Zona Sul de São Paulo, onde foram efetuados os atendimentos. A queixa 
inicial foi dificuldades na aprendizagem incluindo prejuízos no ambiente de trabalho, foram 
desenvolvidos 58 atendimentos psicológicos no período de 13 meses, com 50 minutos cada. 
 
Resultado 
Observou-se durante os primeiros atendimentos a tristeza, apreensão, comportamento deprimido, 
ansiedade moderada e humor triste. Conduta da escuta, acolhimento, elaboração de perdas, técnicas 
para outo conhecimento, orientações psicoeducativas e intervenções. Houve durante os atendimentos 
mudança como adaptar-se ao crescimento (como pessoa) sendo na maneira de agir e pensar. 
Conseguiu apresentar adequadamente o TCC, fato que foi elogiada pela maioria em sala de aula, 
inclusive segundo a mesma as mudanças já vinham sido notadas fazia a algum tempo. Compareceu 
informando estar disposta a ceder sua vaga para outra pessoa pois já estaria satisfeita com a mudança 
de desempenho em vários aspectos e a parti daí compareceu mais quatro sessões para manutenção e 
desligamento. 
 
Conclusão 
Constatamos que foi uma experiência relevante dentro do conhecimento teórico – pratico referente à 
educação, ou seja, traumas emocionais podendo interferir no desenvolvimento e capacidade no sujeito, 
inclusive o aprendizado 
 
Palavras-chave: Psicologia, bloqueio Psicológico, autoestima. 
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PROJETO SERTÃO DO VALONGO SC – 2014: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

José Nilton de Lima, Eunice Barros Ferreira Bertoso, Marenos Schimidt, Marcos Natal de  Souza Costa, Daniela 
Muniz Oliveira; Antonio Braga de Moura Filho 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
No período de 28 de junho a 7 de julho de 2014 tivemos o envolvimento voluntário de 25 estudantes 
universitários oriundos de 10 cursos de graduação e mestrado do Centro Universitário Adventista de 
São Paulo – UNASP. Esse grupo deu continuidade ao projeto de Intercâmbio Cultural com a 
Comunidade Quilombola introduzido em 2013. 
 
Objetivo 
Este Projeto teve como meta: intensificar a construção de competências de trabalho em equipes 
multidisciplinares, cooperação e trocas de experiências e práticas profissionais e cidadãs entre os 
universitários a comunidade. Prover contato intercultural favorecendo a troca de experiências e 
conhecimentos, visando a construção de uma amizade entre ambos os grupos. Promover a interação de 
alunos universitários de diferentes cursos, estimulando o trabalho em equipe multidisciplinar. Estimular 
os alunos às aprendizagens teórico-práticas em um ambiente fora das tradicionais salas de aulas 
desenvolvendo o espírito de missão. A investigação teve como lócus de atuação a Comunidade Sertão 
do Valongo localizada a 20 quilômetros de Porto Belo. Essa Comunidade foi reconhecida como o 
primeiro remanescente de quilombo no Estado, pela Fundação Palmares. A maior parte da Comunidade 
é Adventista do Sétimo dia. A população residente na comunidade é formada por uma estimativa de 137 
pessoas, distribuídos em 30 famílias. 
 
Metodologia 
A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa quanti- qualitativa com um questionário misto de dez 
questões destinadas aos vinte e cinco estudantes voluntários. Como parte do processo de formação das 
equipes priorizou-se em uma roda de conversa com o responsável da Saúde da Prefeitura Municipal, 
UBS local, professores da escola e líderes da Comunidade. 
 
Resultado 
Destacamos que, 56% dos universitários participantes eram do sexo feminino e 44% masculino. Sendo 
que 48% possui a faixa estaria de 17 a 22 anos e 20% de 23 a 27 anos. No que tange as expectativas 
dos sujeitos em relação ao projeto, 46% afirmaram que esperam se envolver em um real intercâmbio 
cultural e que as condições fossem propícias para o trabalho iniciado em 2013. Dos sujeitos, 76%, 
consideram de grande relevância aprender mais sobre as etnias, crenças e culturas dos novos amigos. 
No que tange as expectativas dos sujeitos em relação ao projeto os estudantes consideram de extrema 
relevância aprender mais sobre as etnias, crenças e culturas dos novos amigos. Apreciaram a maneira 
como os quilombolas agem quanto à fé, louvores e gratidão. 
 
Conclusão 
Concluímos que os resultados encontrados neste estudo indicam que os voluntários consideram como 
experiência adquirida no projeto relacionado ao grau de envolvimento e status de missão, que 
procuraram se envolver e tem muito a aprender com a Comunidade. Destacamos que elementos que 
podem ser levados do mundo do Valongo para o cotidiano dos universitários paulistas na concepção 
dos participantes são: respeito, admiração, união e cumplicidade familiar. Humildade e estarem abertos 
e receptivos à compartilhar. Expressaram ainda que houve uma redução de preconceitos e que os 
nossos amigos do Valongo são dóceis e muito queridos. Evidenciou-se que foi uma experiência 
enriquecedora, onde ficaram felizes com a nossa presença, já aguardando retorno do grupo para o 
próximo ano. Os voluntários pretendem disseminar o que lá viveram, motivando outros a participarem do 
projeto Sertão do Valongo. Considerando que “Férias e Voluntariado, perfeita combinação.” 
 
Palavras-chave: Valongo; Conhecimento Intercultural; quilombolas. 
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A DIFICULDADE DE SEPARAÇÃO-INDIVIDUAÇÃO FRENTE AO VÍNCULO 
SIMBIÓTICO ENTRE MÃE E FILHA: UM ESTUDO DE CASO 

 
Diessica Coleraus Radecki; Paulo G. Freitas 

 
Email: dc_radecki@hotmail.com 

 
Introdução 
A relação mãe-bebê é essencial para a formação do ser psíquico. No início, mãe e filho são como um, 
há um processo natural e necessário de simbiose entre ambos. Entretanto, com o passar do tempo a 
mãe passa a ser exigida em outras instâncias da vida, de modo que o bebê começa a perceber que há 
uma diferenciação entre ele, a mãe e o mundo externo (Stucchi, 2005). O bebê passa por uma 
separação inicial da mãe, separação esta que permite a ele ter a noção de ser. Assim, há um processo 
de simbiose normal e benéfico, mas que deve ao seu tempo certo, ser rompido para que haja o 
crescente e contínuo desenvolvimento do sujeito. Neste sentido, a presença do pai é importante para 
que haja essa separação, para que o bebê vá percebendo que a mãe não é seu objeto de posse 
exclusivo (Benczik, 2011; Stucchi, 2005). Contudo, quando o pai não está presente para exercer esse 
papel, no caso de um divórcio por exemplo, há a necessidade de um terceiro outro (ex.: terapeuta) que 
se interponha entre o filho e a mãe (FINKEL, 2009; DANTAS; JABLONSKI; FÉRES-CARNEIRO, 2004). 
Entretanto, se o vínculo simbiótico não é rompido, acarretava dependência emocional que leva a 
despersonalização do indivíduo. O sujeito perde a sua individualidade, se transformando em uma 
extensão do outro, quase não consegue pensar, sentir ou agir por si próprio. Bem como, não consegue 
conservar sua autonomia, opiniões e crenças próprias. Dessa forma o indivíduo acaba funcionando 
apenas de acordo com as expectativas do outro e dos papéis que a ele foram atribuídos (MARTINI, 
2012; ANDRADA; IRIGONHE, 2008). 
 
Objetivo 
O objetivo do trabalho foi compreender o vínculo simbiótico na relação mãe-filha e a dificuldade de 
separação/individuação da mãe, num processo psicoterapêutico de abordagem cognitiva 
comportamental. Embasando teoricamente sobre o vínculo simbiótico, de acordo com a abordagem 
cognitiva-comportamental. 
 
Metodologia 
Foi realizado um estudo de caso teórico e documental, embasado no atendimento de psicoterapia 
individual de uma mãe, a qual foi atendida no estágio clínico de abordagem cognitiva comportamental. 
Este estágio foi supervisionado e obrigatório, realizado numa clínica-escola particular da Zona Sul de 
São Paulo. Conforme prontuário, constava que na triagem identificou-se a hipótese de que a paciente 
apresentava um vínculo simbiótico. Teve como enfoque a abordagem cognitiva comportamental-
construtivista. Caracterizado como qualitativo e documental, cujos dados foram extraídos de relatórios 
escritos de sessões, registrados no prontuário da paciente. Por meio de uma ficha de solicitação de 
atendimento preenchida anteriormente, a paciente foi convocada para atendimento psicoterapêutico na 
clinica-escola sendo realizada uma primeira entrevista de triagem e posteriormente nove atendimentos 
de processo psicoterapêutico individual (uma vez por semana), pelo período de três meses. Na triagem 
realizada inicialmente foi levantada a hipótese acerca da simbiose no vínculo da mãe-filha. Todas as 
sessões psicoterápicas realizadas com a paciente foram rigorosamente anotadas em forma de relatórios 
de sessão e organizadas em prontuário da paciente na instituição. Durante toda construção do trabalho 
e quando concluído, foram tomados todos os cuidados necessários referentes a não identificação da 
participante. Os dados do estudo de caso foram obtidos das sessões realizadas e registradas. 
 
Resultado 
Do ponto de vista da teoria comportamental cognitivo (TCC), foi possível compreender que a paciente 
(mãe) havia desenvolvido uma relação simbiótica com a filha, que proporcionava um equilíbrio 
patológico entre as duas, resultando em dificuldade no dia-a-dia, sentimentos de sobrecarga e culpa, 
justamente, pela relação de dependência desenvolvida (AZEVEDO; NEME, 2009). A relação simbiótica 
teve origem, provavelmente, na necessidade da mãe de compensar a filha pela ausência do pai, bem 
como na necessidade de se autocompensar pela ausência do marido. Com a ausência desse terceiro, o 
pai, para romper o processo de simbiose da díade mãe/filha, este processo se intensificou (Benczik, 
2011; Stucchi, 2005). A ausência do marido, simbolicamente abriu um buraco na paciente, o qual ela 
preencheu com a filha. O vínculo simbiótico é desencadeante de uma dependência afetiva, a qual pode 
levar ao adoecimento pelo grau de carga energética que mobiliza. Ou seja, há um grau de desperdício 
de energia muito alto que “pode ser promovido pelo excesso de apego para manter sua fonte de 
dependência” (Riso, 2010 citado por Martini, 2012, p. 11). E isso foi observado na paciente, ela gastava 
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tanto tempo e energia preocupando-se com a sua filha, que estava exausta, cansada e estressada. O 
processo terapêutico proporcionou a reflexão por parte da paciente. Bem como, no auxílio para a 
paciente conseguir modificar apropriadamente sua visão de si mesma, e da filha, de modo que isso 
possibilitasse a crescente independência por parte da filha. Sem contudo, interromper o 
desenvolvimento familiar (CARTER, B.; MCGOLDRICK, 1995). 
 
Conclusão 
A psicoterapia individual ou familiar é uma forma eficaz de lidar com o vínculo simbiótico, possibilitando 
que o indivíduo consiga vivenciar relações que envolvam reciprocidade e transmitam segurança, sem 
que haja a perda da sua autonomia. A própria relação terapêutica já é um modelo de relacionamento 
para o paciente, pois o processo terapêutico, se constitui num contexto intenso, mas muito seguro e 
afetivo. Nessa relação, o paciente tem total segurança para explorar e desenvolver maneiras mais 
adaptativas para lidar consigo mesmo e com o mundo. 
 
Palavras-chave: Vínculo simbiótico; Separação-individuação; Relacionamento mãe/filha; terapia 
cognitiva-comportamental. 
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PROJETO COMUNIDADE COLOMBO: ESCOLA DE SAÚDE E CIDADANIA 
 

Tercia Pepe Barbalho, Cristina Zukowsky Tavares, Elnaque Ribeiro Costa Leite, Maria Fernanda Melo Lopes 
Ninahuaman,, Marcos Natal De Sousa Costa; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: euni.barros@bol.com.br 

 
Introdução 
A comunidade Jardim Colombo, pertence ao complexo de Paraisópolis, está situada na zona sudoeste 
da cidade de São Paulo. De acordo com a União de Moradores, há uma estimativa de 17.000 pessoas 
(cerca de 3.500 famílias) residindo no local numa área de 148.091,90 m². 
 
Objetivo 
As metas delimitadas foram elaborar um diagnóstico de caracterização dos moradores da Comunidade 
Colombo, buscando dados epidemiológicos e sugerir encaminhamentos e intervenções a partir da 
discussão e conscientização das principais necessidades em saúde, educação e meio ambiente. 
 
Metodologia 
Essa proposta assume a natureza quantitativa e qualitativa na forma de pesquisa-ação com base na 
coleta de dados obtida por meio de entrevista direta e visitas a cada uma das famílias. Essa modalidade 
de pesquisa ativa agrega vários métodos e técnicas de pesquisa social desenvolvidos de forma coletiva, 
que na especificidade desse trabalho podem contribuir para a mudança da qualidade de vida pessoal e 
social de moradores da Comunidade Colombo. 
 
Resultado 
Em 2011 os primeiros contatos e visitas; 2012 a realização de um censo para levantamento do perfil 
demográfico, sócio econômico, epidemiológico/ estilo de vida saudável, perfil ambiental e intersetorial. 
Com a participação de 550 voluntários entre alunos e docentes do UNASP/SP. E em 2013 e 2014 a 
realização de projetos, cursos, oficinas, feiras, envolvendo a participação de discentes e docentes de 14 
cursos de graduação do UNASP/SP. O UNASP planejou inicialmente 5 anos de diagnóstico e 
intervenção na comunidade. Ações iniciais de intervenção decorrentes dos resultados do censo como 
de 2012 a 2014: cinco Feiras de Saúde e Responsabilidade Social; O Projeto Sonhar Colorido com a 
Ong Rede papel Solidário, Arquitetura N2R; Oficinas de Culinária, Cursos Profissionalizantes. E ainda o 
desenvolvimento dos projetos em 2014: Feira de Saúde e bem estar social; Adaptação em tempo de 
crise: Como lidar com as pessoas endividadas e suas patologias; Capacitação em informática de jovens 
e adultos; Saúde ambiental; A Ludicidade no ensino de matemática; Superando barreiras e 
preenchendo lacunas em matemática por meio de jogos e desafios. Em parceria com UNASP, ADRA, 
União dos Moradores do Jardim Colombo e Projeto Viver. 
 
Conclusão 
O levantamento de dados censitários no Jardim Colombo permitiu construir um panorama inicial da 
realidade local. A comunidade possui alta vulnerabilidade social: baixa escolaridade, baixa renda, 
grande número de pessoas por domicílio e com grandes demandas por infraestrutura urbana, saúde, 
educação e formação para o trabalho. É carente de serviços de saúde, educação, lazer e meio 
ambiente. Ações na área de educação para a saúde já foram iniciadas, mas ainda há diversos aspectos 
a serem abordados. A análise das entrevistas com os líderes e formadores de opinião da Comunidade 
possibilita o delineamento das próximas ações e intervenções em conjunto com o poder público. 
 
Palavras-chave: Comunidade, Colombo, escola, saúde, cidadania, extensão. 
 
 
 

 
 

 


